
ฉบับปรับปรุง ณ เดือนพฤศจิกายน 2562
ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

จัดโดย สำานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

คู่มือการดำาเนินงาน
การรับเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข

 (นักเรียนทุนเสมอภาค) 



ลิงค์เพื่อการเข้าใช้งานระบบ และแหล่งข้อมูล 

1. สถานศึกษาสังกัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

• เว็บไซต์ “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” cct.thaieduforall.org

• ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ที่ 

 - ระบบ iOS: เลือก App Store ค้นหา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 - ระบบ Android: เลือก Play Store ค้นหา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2. สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

• เว็บไซต์ “ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค” dla.thaieduforall.org

• ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ที่ 

 - ระบบ iOS: เลือก App Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค

 - ระบบ Android: เลือก Play Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค

3. สถานศึกษาสังกัด กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

• เว็บไซต์ “ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค” bpp.thaieduforall.org

• ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ที่ 

 - ระบบ iOS: เลือก App Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค

 - ระบบ Android: เลือก Play Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค

ช่องทางการติดต่อ
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
• EEF Call center หมายเลขโทรศัพท์: 02-079-5475 กด 1 (ในวันและเวลาทำาการ)

• Facebook page : 

 - สังกัด สพฐ. เพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน 

 - สังกัด อปท. เพจ ระบบคัดกรองเพื่อความเสมอภาคโรงเรียน อปท.

 - สังกัด ตชด. เพจ ระบบคัดกรองเพื่อความเสมอภาคโรงเรียน ตชด.



 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 จัดตั้งขึ้นตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ตามมาตรา 54 วรรคหก เพื่อช่วยเหลอืผู้ขาดแคลน

ทนุทรพัย์ ลดความเหลื่อมลำ้าในการศกึษา และเสรมิสร้างและพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพ

ครู 

 โดยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มาตรา 5(2) 

กำาหนดให้ความช่วยเหลอื ส่งเสรมิ พฒันา และสนบัสนนุเงนิและค่าใช้จ่ายใหแ้ก่เดก็และเยาวชน

ซึ่งขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสำาเรจ็การศกึษาขั้นพื้นฐาน กองทนุ

เพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา(กสศ.)จงึร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย และ 

กองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิจดัทำาโครงการจดัสรรเงนิอดุหนนุ

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้าน 

การศกึษาของครวัเรอืน และสนบัสนนุสถานศกึษาให้สามารถส่งเสรมิทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี 

ที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมีเงื่อนไขสำาคัญ

คอื นกัเรยีนทนุเสมอภาคจะต้องมาเรยีนสงูกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรยีนทั้งหมดในภาคเรยีนนั้นๆ 

เพื่อป้องกนั การหลดุออกจากระบบการศกึษา

 เพื่อให้การดำาเนินงานในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา(กสศ.) จงึได้จดัทำา “คูม่อืการดำาเนนิงานโครงการจดัสรร

เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข” สำาหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยคู่มือ 

เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินงานของสถานศึกษา การจ่ายเงิน การสนับสนุนและ

ติดตาม โดยคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อดำาเนินงานที่มีความถูกต้องและ 

เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ

สำานกับรหิารเงนิอดุหนนุผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์

กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)

คำานำา







ส่วนที่ 1 แนวทางการดำาเนนิงาน 7 
 ของโครงการจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข   
 1.1 หลกัการ 8  

 1.2 วตัถปุระสงค์ 9  

 1.3 นยิามที่เกี่ยวข้อง 9

 1.4 หลกัเกณฑ์การคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค 10

ส่วนที่ 2  แนวทางการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข 12  
 2.1 การจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข 13  

 2.2 ช่องทางการจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข 14 

 2.3 การใช้จ่ายเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข 15  

 2.4 การคนืเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข 17

ส่วนที่ 3 บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการดำาเนนิงาน 19  
 3.1 บทบาทหน้าที่ ระดบัสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษา 20

  และหน่วยกำากบัตดิตาม 

 3.2 ขั้นตอนการคดักรองนกัเรยีนเพื่อรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข 22

 3.3 ขั้นตอนการประชมุรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค 24

  โดยคณะกรรมการสถานศกึษา

 3.4 ขั้นตอนการจ่ายเงนินกัเรยีนทนุเสมอภาค 24

 3.5 ขั้นตอนการจดัทำาแบบแผนการใช้จ่าย(ก.001) และแบบสรปุการใช้จ่ายเงนิ(ก.002) 25

ส่วนที่ 4 ปฏทินิการดำาเนนิงานของโครงการ 27

คู่มอืการใช้งานระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาคผ่านเวบ็แอปพลเิคชนั 32

คู่มอืการใช้งานระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาคผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็ 58

คู่มอืการดำาเนนิงานคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค สำาหรบั Admin โรงเรยีน 80

ภาคผนวก  108
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกบัการดำาเนนิงานโครงการ 

สารบัญ



ส่วนที่ 1
แนวทางการดำาเนินงาน

ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข



คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)8

1.1 หลกัการ

 ด้วยพระราชบญัญตักิองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ.2561 มาตรา 5(2) กำาหนดวตัถปุระสงค์

ของกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) เพื่อให้ความช่วยเหลอื ส่งเสรมิ พฒันา และสนบัสนนุเงนิ

และค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสำาเร็จการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) จงึร่วมกบั สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ กองบัญชาการตำารวจตระเวน

ชายแดน สำานักงานตำารวจแห่งชาติ จัดทำาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

(Conditional Cash Transfer : CCT) โดยมกีารเชื่อมโยงข้อมูลนกัเรยีนยากจนผ่านระบบการคดักรองปัจจยัพื้นฐาน

นกัเรยีนยากจน ระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศกึษาท้องถิ่น และ ข้อมลูนกัเรยีนสงักดักองบญัชาการตำารวจตระเวน

ชายแดน เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขแก่นักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) 

ในสถานศกึษาทั้ง 3 สงักดันั้น 

 ในปีการศกึษา 2562 จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ (นกัเรยีนทนุเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาของครอบครวั บรรเทาอปุสรรคการมาเรยีน และสนบัสนนุสถานศกึษาให้สามารถส่งเสรมิ

ทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี และพฒันาการของนกัเรยีนที่สอดคล้องตามความถนดัและความต้องการตามศกัยภาพ

เป็นรายบคุคล รวมทั้งส่งเสรมิความเสมอภาคทางการศกึษา ดงันี้

 1. สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

แบบมเีงื่อนไขทั่วประเทศในระดบัประถมศกึษา ถงึ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ต่อเนื่องจากปีการศกึษา 2561 และ

เพิ่มเตมิในระดบัชั้นอนบุาล 10 จงัหวดั (ประกอบด้วย เชยีงใหม่ เชยีงราย ร้อยเอด็ ขอนแก่น กาญจนบรุ ีนนทบรุ ี

สระแก้ว สรุาษฎร์ธาน ียะลา และภูเกต็)

 2. สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภาค ในระดบัอนบุาล ถงึ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 10 จงัหวดั (ประกอบด้วย เชยีงใหม่ เชยีงราย ร้อยเอด็ ขอนแก่น กาญจนบุร ีนนทบรุ ี

สระแก้ว สรุาษฎร์ธาน ียะลา และภูเกต็)



คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)9

 3. สงักดักองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภาคทั่วประเทศ 

ในระดบัอนบุาล ถงึ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

1.2 วตัถปุระสงค์

 เพื่อสนบัสนนุเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT ) สำาหรบั

บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและ

พฒันาการของนกัเรยีนที่สอดคล้องกบัความถนดัและความต้องการตามศกัยภาพ

1.3 นยิามที่เกี่ยวข้อง

 1. นักเรียนทุนเสมอภาค หมายถงึ นกัเรยีนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคดักรองผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์แบบ 

(Proxy Means Test: PMT) และอยู่ในกลุ่มที่มคี่าคะแนนความยากจนพเิศษ (Extremely Poor) 

 2. เงนิอดุหนนุแบบมีเงือ่นไข หมายถงึ เงนิอดุหนนุที่สำานกังานกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

(กสศ.) จดัสรรให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภาค โดยนกัเรยีนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุจาก กสศ. จะต้องรกัษาอตัราการมาเรยีน

สูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรยีนทั้งหมด

 3. ค่าครองชีพ หมายถงึ ค่าใช้จ่ายในการดำารงชพีระหว่างเรยีน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศกึษา

 4. ค่าอาหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาหารเช้าสำาหรับนักเรียนทุนเสมอภาคระดับ

อนบุาล-ประถมศกึษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการจดัหาอาหารเช้าและ/หรอือาหารกลางวนัสำาหรบันกัเรยีนทนุ

เสมอภาคระดบัมธัยมศกึษา

 5. ค่ากิจกรรมการพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและ 

การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีสำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค 

 ในกรณทีี่สถานศกึษาไม่สามารถทำาตามข้อ 4-5 หรอืจำาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงนิอดุหนนุเพื่อประโยชน์อื่น

ที่มไิด้ระบชุดัเจนไว้ในคู่มอื ให้สถานศกึษาแจ้งขออนมุตัจิาก กสศ.เป็นกรณีๆ  ไป

 6. หน่วยกำากับติดตาม หมายถงึ หน่วยงานที่ต้นสงักดัมอบหมาย หรอืขอความร่วมมอืในการสนบัสนนุ 

และตดิตามสถานศกึษาให้สามารถดำาเนนิงานตามเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย

  - สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : คอื สำานกังานเขตพื้นที่การศกึษา 225 เขต 

  - กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (สถ.) : คอื องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มโีรงเรยีนในกำากบั สถ.

  - กองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) คอื กองกำากบัการตำารวจตระเวนชายแดน 16 ภาค
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1.4 หลกัเกณฑ์การคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค

 1.4.1. การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค กสศ.ใช้การประเมนิจากข้อมูล 2 ประเภทดงัต่อไปนี้

   1) ข้อมลูรายได้เฉลีย่ของสมาชกิครวัเรอืนต่อคนต่อเดอืน พจิารณารายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกนิ 

3,000 บาทต่อเดอืน 

   2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่

    1. สมาชกิครวัเรอืนที่มภีาระพึ่งพงิ (พกิาร ผู้สูงอาย ุหรอืไม่มรีายได้) 

    2. การอยู่อาศยั 

    3. สภาพที่อยู่อาศยั

    4. ที่ดนิทำาการเกษตร (รวมเช่า)

    5. แหล่งนำ้าดื่ม/ใช้

    6. แหล่งไฟฟ้าหลกั

    7. ยานพาหนะในครวัเรอืน

    8. ของใช้ในครวัเรอืน (ที่ใช้งานได้)

 1.4.2 ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลการคัดกรองเพิ่มเติม

   1) สถานภาพครอบครวั

   2) ภาพถ่ายสภาพบ้าน และตำาแหน่งพกิดับ้าน

   3) การเดนิทาง

 1.4.3 การบันทึกข้อมูลรายได้และข้อมูลสถานะครัวเรือนในข้อ 4.1 ให้มีการรับรองความถูกต้อง

ของข้อมูลโดย 3 ฝ่ายดงัต่อไปนี้

   1) ผู้ปกครองของนกัเรยีน

   2) ผู้อำานวยการสถานศกึษา

   3) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามประกาศสำานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัให้มกีารรบัรองข้อมูลการขาดแคลนทนุทรพัย์หรอืด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรฐั ดงันี้

 การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ผู้ดำาเนินโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในตำาบลที่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทนุทรพัย์หรอืด้อยโอกาสอาศยัอยู่ในพื้นที่ ดงัต่อไปนี้เป็นผู้รบัรอง

 1.1  ข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าระดับชำานาญงานหรือชำานาญการ หรือ 

เทยีบเท่า

 1.2  กำานนั ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 1.3  ผู้บรหิารท้องถิ่น หรอืสมาชกิสภาท้องถิ่น
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 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้รับรองและลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองและแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวพร้อม

รบัรองสำาเนาถูกต้อง ซึ่งอาจกระทำาในรูปของข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์กไ็ด้

 ทั้งนี้ข้อมูลรายได้และสถานะครัวเรือนจะถูกนำามาคำานวณด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม 

(Proxy-Means-Tests: PMT) โดยกำาหนดนำ้าหนกัให้กบัสถานะครวัเรอืนแต่ละด้าน ค่านำ้าหนกัที่ได้จะนำามาแปลงเป็น

คะแนนความยากจนของนกัเรยีนแต่ละคน ค่าคะแนนความยากจนจะมรีะดบัตั้งแต่จนน้อย ถงึ จนมากที่สดุ 

 * (ระดบัความยากจน ขึ้นอยู่กบัคะแนนความยากจนเป็นค่าคะแนนแบบสมัพทัธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้)
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ส่วนที่ 2
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

แบบมีเงื่อนไข
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2.1 การจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข

 สำานกังานกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) จดัสรรเงนิอดุหนนุให้แก่นกัเรยีนยากจนพเิศษ 

(นกัเรยีนทนุเสมอภาค) ที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการสถานศกึษา โดยเงนิอดุหนนุดงักล่าวต้องมกีารใช้จ่าย

โดยคำานึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุนเสมอภาคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามเงื่อนไขของแต่ละ 

หน่วยงาน ดงันี้

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ได้รบัเงนิอดุหนนุ ดงันี้

 ระดับชั้นอนุบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้นักเรียนยากจนพิเศษ 10 จังหวัดนำาร่อง ประกอบด้วย เชียงใหม่ 

เชยีงราย ร้อยเอด็ ขอนแก่น กาญจนบรุ ีนนทบรุ ีสระแก้ว สรุาษฎร์ธาน ียะลา และภูเกต็)

 ระดบัชั้นประถมถงึมธัยมศกึษาตอนต้น

 กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน ได้รบัเงนิอดุหนนุ 2 ประเภท ดงันี้

 1) เงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน 

 2) เงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข (นกัเรยีนทนุเสมอภาค)

  ประเภทที ่1 “เงนิอดุหนนุปัจจัยพ้ืนฐานนกัเรยีนยากจน” ให้สถานศกึษา จ่ายเงนิให้แก่นกัเรยีน/

ผู้ปกครอง เพื่อใช้จ่าย 5 รายการ ดังนี้ (อ้างอิงแนวทางการใช้จ่ายเงินจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน)

  - ค่าหนงัสอืเรยีนและอปุกรณ์การเรยีน 

  - ค่าเสื้อผ้าและวสัดเุครื่องแต่งกายนกัเรยีน

  - ค่าอาหารหรอืคูปองค่าอาหาร

  - ค่าพาหนะในการเดนิทาง หรอืจ้างเหมารถรบั-ส่งนกัเรยีน

  - ค่าใช้จ่ายที่นกัเรยีนยากจนต้องการ จำาเป็นในการดำารงชวีติประจำาวนันอกเหนอืจาก 4 รายการข้างต้น
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  ประเภทที่ 2 “เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)”

  การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำาปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ 

กสศ. แบ่งการจัดสรรเงินออกเป็น 2 ส่วน เท่าๆ กัน คือ

  ส่วนที่ 1 จ่ายให้นักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นเงนิอดุหนนุช่วยเหลอืค่าครองชพีแก่นกัเรยีนยากจนพเิศษ

แบบมเีงื่อนไข (นกัเรยีนทนุเสมอภาค) 

  ส่วนที่ 2 จ่ายให้สถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเพื่อ

• จดัหาอาหารเช้าสำาหรบัอนบุาล-ประถมศกึษา / อาหารเช้าหรอือาหารกลางวนัสำาหรบัมธัยมศกึษา 

ที่ทางสถานศกึษาจดัหาให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภาค

• จัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการจัด

กจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีสำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค

  ทั้งนี้ มิให้นำาเงินส่วนที่ 2 ไปจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 อีกไม่ว่ากรณีใด

2.2 ช่องทางการจดัสรรเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข

 สำานกังานกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) จะโอนเงนิอดุหนนุให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภาค

ตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน ดงันี้ 

 1. สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)

  ตามช่องทางที่นกัเรยีนทนุเสมอภาคขอรบัเงนิอดุหนนุ ซึ่งประกอบด้วยทางเลอืก 2 ช่องทาง ดงันี้ 

  1) เข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษา (ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำาหนดเรื่องการเปิดบัญชีธนาคาร) 

สำาหรับกรณีที่นักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา โดยวิธีการและการจัดส่งหลักฐานการรับเงิน ให้เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายที่ กสศ.กำาหนด (แบบ นร.06/กสศ.06)

  2) เข้าบญัชธีนาคารของนกัเรยีน/ผู้ปกครองของนกัเรยีนทนุเสมอภาค

 2. กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน เข้าบญัชธีนาคารของสถานศกึษา (ตามหลกัเกณฑ์ที่ กสศ. 

กำาหนดเรื่องการเปิดบัญชีธนาคาร) และโรงเรียนดำาเนินการจ่ายเงินสดแก่นักเรียน โดยวิธีการและการจัดส่ง 

หลกัฐานการรบัเงนิ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายที่ กสศ.กำาหนด (แบบ กสศ.06)

 การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 

สามารถเปิดบญัชไีด้ 2 กรณ ีดงันี้

 บัญชีสถานศึกษา (เพื่อรับเงินอุดหนุนส่วนของนักเรียนที่ขอรับเงินสดผ่านโรงเรียนและส่วนของ

สถานศึกษาเพื่อใช้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค) โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งผู้มี

อำานาจเบกิจ่ายเงนิจากบญัชธีนาคาร อย่างน้อย 3 คน และให้มอีำานาจลงนาม 2 ใน 3 โดยสถานศกึษาสามาถ 

เลอืกเปิดบญัชธีนาคารได้ 3 ธนาคาร ดงันี้
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 1) ธนาคารกรงุไทย ประเภทบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์

 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประเภทบญัชเีงนิฝากออมทรัพย์

 3) ธนาคารออมสนิ ประเภทบญัชเีงนิฝากเผื่อเรยีก

 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กสศ. กำาหนด ให้สถานศกึษาเปิดบญัชธีนาคาร ตามชื่อบญัชทีี่กำาหนดได้ 

ดงันี้ 

 1) ชื่อบญัช ี“กสศ. เพื่อโรงเรยีน (ระบชุื่อโรงเรยีน)” 

 2) ชื่อบญัช ี“โรงเรยีน (ระบชุื่อโรงเรยีน) เพื่อขอรบัเงนิอดุหนนุ กสศ.”

 บัญชีนักเรียนทุนเสมอภาค หรือ ผู้ปกครองนักเรียน สำาหรับนักเรียนทุนเสมอภาคที่ประสงค์รับ 

ค่าครองชีพผ่านบัญชีโดยตรง ให้ครูที่รับผิดชอบในการคัดกรองสอบถามชื่อบัญชีธนาคารและเลขบัญชีธนาคาร 

ของนกัเรยีน หรอื ผู้ปกครอง โดยสามารถเลอืกเปิดบญัชธีนาคารได้ 3 ธนาคาร ดงันี้

 1) ธนาคารกรงุไทย ประเภทบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์

 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประเภทบญัชเีงนิฝากออมทรัพย์

 3) ธนาคารออมสนิ ประเภทบญัชเีงนิฝากเผื่อเรยีก

 การส่งหลักฐานการเปิดบัญชีธนาคารของสถานศึกษาและนักเรียนทุนเสมอภาค

 สถานศึกษาบันทึกข้อมูลชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี พร้อมแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ของ 

สถานศึกษา และนักเรียนทุนเสมอภาคหรือผู้ปกครอง ผ่านระบบเว็ปแอปพลิเคชั่นของระบบคัดกรองนักเรียนทุน

เสมอภาคของแต่ละสงักดั 

2.3 การใช้จ่ายเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข

 1) วธิกีารใช้จ่าย “เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค)” สามารถใช้จ่ายเพื่อ

  1) ค่าครองชีพ : หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำารงชีพระหว่างเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 

การศกึษา

  2) ค่าอาหาร : หมายถงึ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการจดัอาหารเช้าสำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาคระดบั

อนุบาล-ประถมศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารเช้าและ/หรืออาหารกลางวันสำาหรับนักเรียน 

ทนุเสมอภาคระดบัมธัยมศกึษา

  3) ค่ากิจกรรมการพัฒนานักเรยีนทนุเสมอภาค: หมายถงึ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการศกึษา และ

การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีสำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค 
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 2) วธิกีารใช้จ่าย “เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)” ให้สถานศกึษา จ่ายเงนิสดให้

แก่นกัเรยีน/ผู้ปกครอง เฉพาะระดับอนุบาล 10 จังหวัด กรณีขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ใบสำาคัญรับเงิน 

แบบ นร.06/กสศ.06 จะระบุจำานวนเงินทั้ง 2 ส่วนไว้แล้ว

 โดยโรงเรียนมีหน้าที่สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้นักเรียนและผู้ปกครอง 

ใช้จ่ายเงนิ ดงันี้

  1.1 ค่าหนงัสอืเรยีนและอปุกรณ์การเรยีน 

  1.2 ค่าเสื้อผ้าและวสัดเุครื่องแต่งกายนกัเรยีน

  1.3 ค่าอาหารหรอืคูปองค่าอาหาร

  1.4 ค่าพาหนะในการเดนิทาง หรอืจ้างเหมารถรบั-ส่งนกัเรยีน

  1.5 ค่าใช้จ่ายที่นกัเรยีนทนุเสมอภาคจำาเป็นในการดำารงชวีติประจำาวนันอกเหนอืจาก 4 รายการข้างต้น

2.4 ใบเสรจ็รบัเงนิ การจดัการดอกเบี้ย ผลกำาไร และการคนืเงนิ

 1. ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบิกจ่ายให้สถานศึกษาออกใบสำาคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินและเก็บ 

ตวัจรงิไว้ที่โรงเรยีนไม่ต้องส่งให้ กสศ.

 2. เงินส่วนของสถานศึกษา ต้องใช้จ่ายเงนิภายในภาคเรยีน หากกรณมีเีงนิคงเหลอื หรอื ใช้เงนิไม่ทนั

ในภาคเรียนให้รีบดำาเนินการให้เสร็จอย่างช้าภายในภาคเรียนถัดไป หากเกินระยะเวลาที่กำาหนด ให้สถานศึกษา 

นำาเงนิส่วนของสถานศกึษาของภาคเรยีนที่ใช้ไม่ทนัเกนิ 2 ภาคเรยีน ส่งคนื กสศ. (ไม่รวมดอกเบี้ย)

ตัวอย่างที่ 1 ได้รับเงินส่วนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายได้ 

2 ภาคการเรียน คือ ภายในภาคเรียนที่ 1/2562 และ ภาคเรียนที่ 2/2562 หากสถานศึกษา 

ยงัใช้ไม่หมดให้นำาเงนิในส่วนของภาคเรยีน 1/2562 ที่เหลอืทั้งหมด คนื กสศ.(ไม่รวมดอกเบี้ย)

ตัวอย่างที่ 2 ได้รับเงินส่วนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายได้ 

2 ภาคการเรยีน คอื ภายในภาคเรยีนที่ 2/2562 และ 1/2563 หากสถานศกึษายังใช้ไม่หมดให้ 

นำาเงนิในส่วนของภาคเรยีน 2/2562 ที่เหลอืทั้งหมด คนื กสศ.(ไม่รวมดอกเบี้ย)

 3. เงินส่วนของนักเรียน กรณีที่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษาให้ดำาเนินการจ่ายเงินให้แก่นักเรียน 

ทนุเสมอภาคตามรูปแบบใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/กสศ.06) ภายใน 20 วนัทำาการ นบัตั้งแต่ระบบคดักรองนกัเรยีน

ทุนเสมอภาคมีการแจ้งสถานะการโอนเงิน กรณีนักเรียนไม่มีตัวตน มีการย้ายออก ลาออก จบการศึกษา และ 

ไม่สามารถมารับเงินอุดหนุนสำาหรับนักเรียนได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ให้คืนเงินเฉพาะส่วนของนักเรียน โดย 

ให้โอนเงนิคนื กสศ. แต่จะต้องคนืไม่เกนิทกุวนัที่ 10 มถินุายน และ วนัที่ 10 พฤศจกิายน ของทกุปีการศกึษา 

(ซึ่งเป็นรอบของการปรบัสถานะการมตีวัตนในฐานข้อมูลระบบของต้นสงักดั) 
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 4. ดอกเบี้ยในบัญชีธนาคาร และผลกำาไรที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค ไม่ต้อง 

นำาส่งคนื กสศ. ให้สถานศกึษานำาไปสมทบจดักจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนทนุเสมอภาคได้

 5. การโอนเงินคืนกลับมา กสศ. ให้โอนเงินกลับไปที่บัญชีธนาคารที่ สถานศึกษาเปิดบัญชีรับเงิน 

จาก กสศ. เท่านั้น

	 ท้ังนี	้กรณทีีส่ถานศกึษาไม่สามารถคืนเงนิได้ทนัภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	ให้แจ้ง	กสศ.พิจารณา

เป็นกรณีๆ	ไป

ข้อมูลบัญชีธนาคารสำาหรับการโอนเงินคืน กลับมายัง กสศ.

สังกัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี

ธนาคารกรงุไทย กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) 172-0-29581-6

ธนาคาร ธกส. กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) 020-1-49128-856

ธนาคารออมสนิ กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) 020-2-58268-869

สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี

ธนาคารกรงุไทย กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) – อปท. 172-0-30379-7

ธนาคาร ธกส. กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) - อปท. 020-1-57460-316

ธนาคารออมสนิ กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) - อปท. 020-2-83147-518

สังกัด กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี

ธนาคารกรงุไทย กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) – ตชด. 172-0-30378-9

ธนาคาร ธกส. กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) – ตชด. 020-1-57472-345

ธนาคารออมสนิ กสศ.-เงนิอดุหนนุ ม.6 (3) – ตชด. 020-2-83147-500
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ส่วนที่ 3
บทบาทหน้าที่

และขั้นตอนการดำาเนินงาน
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1. บทบาทหน้าที่ ระดบัสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษา
   และหน่วยกำากบัตดิตาม

 การดำาเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) กสศ.ได้จัดทำาบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ประกอบด้วย สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น และกองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน เพื่อใช้กลไกของแต่ละสงักดั

ในการดำาเนนิงาน โดยจำาแนกระดบัและบทบาทหน้าที่ไว้ดงันี้

 1) ระดับสถานศึกษา มบีทบาทหน้าที่ดงันี้ 

(1) ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลเพื่อคัดกรองความยากจน ข้อมูลรายได้ สถานะครัวเรือน 

ถ่ายภาพบ้าน เชค็อนิบ้าน ตามแบบ นร.01/กสศ.01 โดยสามารถเลอืกใช้ Mobile Application (ใช้ได้

ทั้ง online-offline) หรอืเวบ็ไซต์ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค (ส่วนของครูประจำาชั้น)

(2) ครนูำาข้อมลูการคดักรองความยากจนให้ผูป้กครอง/ผูแ้ทน ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา และเจ้าหน้าที่

ของรฐั* “รบัรองสถานะครวัเรอืนของนกัเรยีน” (ส่วนของครูประจำาชั้น)

(3) กสศ.ประกาศรายชื่อ “นักเรียนทุนเสมอภาค” ให้สถานศึกษานำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 

สถานศกึษา เพื่อรบัรองผลการบนัทกึข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาคของสถานศกึษาขั้นสดุท้าย 

(4) สถานศึกษาจัดทำาแผนการใช้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนทุนเสมอภาคของแต่ละภาคเรียน แบบ 

ก.001 พร้อมนำาเข้าที่ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาในการรบัรองด้วย (ส่วนของผูด้แูลระบบ

ของโรงเรียน)

(5) กสศ.จดัสรรเงนิอดุหนนุ “นกัเรยีนทนุเสมอภาค” ผ่านบญัชธีนาคารสถานศกึษา (ตามหลกัเกณฑ์

ที่ กสศ. กำาหนด) และ/หรอืบญัชธีนาคารนกัเรยีนทนุเสมอภาค/ผู้ปกครอง ตามที่สถานศกึษาบนัทกึ

ข้อมูลให้แก่ กสศ.

(6) สถานศกึษาดำาเนนิการจ่ายเงนิให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภาคที่ขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา (นร.06/

กสศ.06) และสามารถจัดเป็น ค่าอาหารสำาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (อาหารเช้า ส�าหรับระดับ
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อนบุาล-ประถมศกึษา และ อาหารเช้า หรอื อาหารกลางวนั ส�าหรบัระดบัมธัยมศกึษา) ค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำาหรับนักเรียน

ทนุเสมอภาค

(7) สถานศกึษาดำาเนนิการจดัทำาสรปุผลการใช้จ่ายเงนิตามแบบ ก.002 (ส่วนของผู้ดูแลระบบของ

โรงเรียน)

(8) สถานศึกษาบันทึกการมาเรียน และนำ้าหนัก-ส่วนสูง “นักเรียนทุนเสมอภาค” (ส่วนของคร ู

ประจำาชั้น)

(9) สถานศกึษาคนืเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภาคให้ กสศ. (ถ้ามี) ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ 

วธิกีารที่ กสศ.กำาหนด 

 

 2) ระดับคณะกรรมการสถานศึกษา 

 การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีเป้าหมายเพื่อสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบ นร.01/กสศ.01 และสภาพจริงของสถานะ

ครวัเรอืนที่เป็นปัจจบุนัเพื่อให้ข้อมูลมคีวามสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ

 ผู้แทนคณะกรรมการสถานศกึษามบีทบาทที่จะต้องพจิารณาข้อมูลดงัต่อไปนี้

 1. รบัรองข้อมูลการบนัทกึข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค ตามที่ครูบนัทกึในแบบ นร.01/กสศ.01

 2. กรณทีี่คณะกรรมการสถานศกึษาพจิารณาแล้วเหน็ว่านกัเรยีนที่ผ่านการคดักรองนกัเรยีนยากจนพเิศษ 

แต่ไม่สมควรได้รบัเงนิอดุหนนุเพิ่มเตมิให้ระบเุหตผุลประกอบด้วย

 3. รับรองแผนการใช้เงินของสถานศึกษา(แบบ ก.001) สำาหรับค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ 

การศกึษา และการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีนักเรียนทุนเสมอภาค 

 4. ระบมุตทิี่ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาในการพจิารณารบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค

การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ผู้อำานวยการโรงเรียนจัดประชุม 

ผู้แทนคณะกรรมการสถานศกึษา จะต้องมผีู้แทนอย่างน้อย 5 ฝ่ายเข้าร่วมประชมุ ดงันี้

  (1) ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

  (2) ผู้แทนชมุชน 

  (3) ผู้แทนผู้ปกครอง 

  (4) ผู้อำานวยการสถานศกึษา 

  (5) ผู้แทนครูที่รบัผดิชอบการคดักรอง 

 กรณีที่สถานศึกษาต้องการเพิ่มผู้แทนชุมชน เพื่อให้สามารถรับรองสถานะครัวเรือนได้ถูกต้อง และ

ครอบคลมุพื้นที่บรกิารของนกัเรยีนทนุเสมอภาค สถานศกึษาสามารถเพิ่มผู้แทนชมุชนได้

 ทั้งนี้ หากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธานมอบหมายให้ 

รองประธานคณะกรรมการสถานศกึษา เป็นประธานการประชมุแทนได้
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 3) ระดับหน่วยกำากับติดตาม 

 หน่วยกำากับติดตาม ประกอบด้วย เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด 

และกองกำากบัการตำารวจตระเวนชายแดน มเีป้าหมายเพื่อสนบัสนนุการทำางานของสถานศกึษาโดยให้ความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการทำางานของโครงการ ส่งเสรมิให้สถานศกึษาดำาเนนิงานที่ถูกต้อง กำากบัตดิตามให้

สถานศกึษาเบกิจ่ายเงนิตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ ตลอดจนสุม่ลงพื้นที่เพื่อตดิตามการดำาเนนิงานของโครงการ

ในระดบัสถานศกึษา และครวัเรอืนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุจาก กสศ. ดงันี้

(1) จัดประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินงานของโครงการจัดสรรเงิน

อดุหนนุแบบมเีงื่อนไข (ด้านกระบวนการและการใช้ระบบแอปพลเิคชนั)

(2) ตดิตามการดำาเนนิงานของสถานศกึษาให้มคีวามถกูต้อง ครบถ้วน ผ่านระบบสารสนเทศ ประกอบ

ด้วย การคดักรองของสถานศกึษาและรบัรองข้อมูลของคณะกรรมการสถานศกึษา

(3) ติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ติดตามผลการบันทึกการมาเรียนหรือนำ้าหนัก 

ส่วนสูง ให้เป็นไปตามปฏทินิการดำาเนนิงานของ กสศ.

(4) ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำาเนนิงานตามกระบวนการคดักรอง การจ่ายเงนิใหก้บันกัเรยีนทนุเสมอ

ภาคและการเบกิจ่ายตามแผน/ผลการใช้จ่ายเงนิของสถานศกึษาให้แก่กองทนุเพื่อความเสมอภาค

ทางการศกึษา (กสศ.)

(5) กรณีมีการร้องเรียน หน่วยกำากับติดตามจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานศึกษา 

ในสงักดั เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดั

2. ขั้นตอนการคดักรองนกัเรยีนเพื่อรบัเงนิอดุหนนุแบบมเีงื่อนไข

 1. ครูประจำาชั้นนดัหมายกบัผู้ปกครองนกัเรยีนเพื่อลงเยี่ยมบ้าน

 2. สอบถามข้อมูลผู้ปกครองตามแบบฟอร์มขอรบัทนุ (นร.01/กสศ.01) โดยสามารถเลอืกจดัเกบ็ผ่านแอป

พลเิคชนั หรอืกระดาษแล้วนำามาบนัทกึข้อมูลผ่านระบบ

 3. ตรวจสอบ และบนัทกึข้อมูลให้มคีวามครบถ้วน ถูกต้องก่อนให้ผู้ปกครองลงนามรบัรองข้อมูล

 4. นำาข้อมูลแบบ (นร.01/กสศ.01) ให้เจ้าหน้าที่รฐัรบัรอง
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คำาอธิบายเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำา นร.01/กสศ.01

 1. จำานวนสมาชกิครัวเรือน  หมายถงึ จำานวนสมาชกิทั้งหมดของครวัเรอืน (มชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบ้านหรอื

ไม่ก็ได้) ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จัดหา หรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำาเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน โดย

บคุคลเหล่านั้นอาจเป็นญาต ิหรอื ไม่เป็นญาตกิไ็ด้ ไม่นบัสมาชกิที่ไปทำางานที่อื่น โดยไม่กลบัมาพกันอนที่บ้านนาน

เกนิ 3 เดอืนในรอบ 12 เดอืนที่ผ่านมา (ระยะเวลานบัจากเดอืนก่อนสมัภาษณ์ย้อนหลงัไป 12 เดอืน เช่น เดอืนที่

สมัภาษณ์คอืเดอืนมถินุายน 2562 ในรอบ 12 เดอืนที่ผ่านมา คอื เมษายน 2561 – พฤษภาคม 2562) หากมสีมาชกิ

ในครวัเรอืนไปพำานกัอาศยัอยู่ที่อื่นเกนิกว่า 3 เดอืน ไม่นบัเป็นสมาชกิในครวัเรอืน

 2. รายได้ของสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง รายได้ของสมาชิกแต่ละคนต่อเดือน หากไม่มีรายได้ให้

กรอก 0 รายได้ของนกัเรยีนไม่นบัเป็นรายได้ของครวัเรอืน กรณทีี่สมาชกิในครวัเรอืนมรีายได้ที่ได้รบัมาจากสมาชกิ

ที่ไปทำางานที่อื่นให้นบัด้วย

 3. รายได้ในครัวเรือน หมายถงึ รายได้ของสมาชกิทกุคนในครวัเรอืนรวมกนั

 4. รายได้ในครัวเรือนเฉล่ียต่อคน หมายถงึ รายได้ของสมาชกิทกุคนในครวัเรอืนรวมกนั หารด้วยจำานวน

สมาชกิของครวัเรอืนทั้งหมด 

 5. ความพิการ หมายถงึ ผู้ที่มคีวามพกิารทางด้านร่างกายและด้านสตปิัญญา

 6. ความพิการทางร่างกาย  หมายถงึ ผู้พกิารทางการมองเหน็ ทางการได้ยนิ ทางการสื่อความหมาย

และทางกายหรอืการเคลื่อนไหว

 7. ความพิการทางสติปัญญา หมายถึง ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และทางสติปัญญาและการ 

เรยีนรู้

 8. โรคเรื้อรัง ตามนยิามที่กระทรวงสาธารณสขุใช้ม ี2 นยิาม คอื

1) โรคเรื้อรงั คอื ภาวะเจบ็ป่วยเรื้อรงัที่ไม่ตดิต่อ หรอืภาวะที่เกดิจากความเสื่อมของร่างกายตามอาย ุ

ส่วนใหญ่จะไม่มีสาเหตุที่แน่นอน มีปัจจยัเสี่ยงหลายอย่าง มรีะยะเวลาฟักตวัของโรครวมถงึระยะ

เวลาของการดำาเนินโรคที่ยาวนาน ไม่ติดต่อโดยทางสัมผัส สามารถทำาให้เกิดความพิการหรือ 

การทำางานที่ผดิปกตขิองร่างกายและรกัษาไม่หาย 

2) โรคเรื้อรงั คอื ภาวะที่มคีวามผดิปกตหิรอืเบี่ยงเบนไปจากปกตขิองร่างกาย เป็นภาวะที่เป็นอย่าง

ถาวร ทำาให้เกิดความพิการ เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่ไม่สามารถรักษาให ้

กลับคืนปกติได้ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะนี้ต้องการการกายภาพบำาบัดหรือการปรับตัวสำาหรับสภาวะนี้ 

นอกจากนั้นยังต้องรักษาติดตามดูแลในระยะยาว รวมทั้งโรคประจำาตัวที่สามารถรักษาหายได้ 

แต่ถ้ารกัษาตดิต่อกนันานเกนิ 3 เดอืนแล้วยงัไม่หาย ยงัคงต้องรกัษาต่อไป ให้ถอืว่าเป็นโรคเรื้อรงั
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3. ขั้นตอนการประชมุรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค
   โดยคณะกรรมการสถานศกึษา

 1)  ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา จดัประชมุรบัรองข้อมลูนกัเรยีนทนุเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศกึษา 

โดยจะต้องมอีงค์ประชมุอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา ผู้แทนชมุชน ผู้แทน 

ผู้ปกครอง ผู้อำานวยการสถานศกึษา ผู้แทนครูที่รบัผดิชอบการคดักรอง 

 2) ผู้อำานวยการชี้แจงวตัถปุระสงค์การประชมุ และบทบาทให้คณะกรรมการทราบ ดงันี้

- รบัรองข้อมูลการบนัทกึข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค ตามที่ครูบนัทกึในแบบ นร.01/กสศ.01

- กรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่านักเรียนที่ผ่านการคัดกรองนักเรียน 

ทนุเสมอภาค แต่ไม่สมควรได้รบัเงนิอดุหนนุเพิ่มเตมิให้ระบเุหตผุลประกอบการพจิารณาด้วย

- รับรองแผนการใช้เงินของสถานศึกษา(แบบ ก.001) สำาหรับค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ 

การศกึษา และการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีแก่นกัเรยีนทนุเสมอภาค 

- ระบมุตทิี่ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาในการพจิารณารบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาค

 3) คณะกรรมการสถานศกึษาลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลกัฐาน ตามแบบฟอร์ม นร.05/กสศ.05

การจดัประชมุรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศกึษา จะจดัภาคเรยีนละ 1 ครั้ง โดยจะ

รบัรองข้อมูลนกัเรยีนกลุ่มใหม่ที่ยงัไม่เคยได้รบัเงนิอดุหนนุจาก กสศ. 

 สำาหรับแบบแผนการใช้จ่ายเงิน ก.001 ให้สถานศึกษาใส่จำานวนนักเรียนกลุ่มเดิมรวมกับจำานวนนักเรียน

กลุ่มใหม่ไปในแผนการใช้จ่ายเงนิด้วย

4. ขั้นตอนการจ่ายเงนินกัเรยีนทนุเสมอภาค

 การจ่ายเงนินกัเรยีนทนุเสมอภาค ให้สถานศกึษาดำาเนนิการดงันี้

 1) ผู้ดูแลระบบโรงเรยีน ดูสถานะการโอนเงนิผ่านระบบคดักรองทนุเสมอภาค เลอืกเมนู “สถานะการโอน

เงนิ” ระบบจะระบจุำานวนเงนิที่สถานศกึษาได้รบัทั้งหมด และรายชื่อนกัเรยีนที่ขอรบัเงนิสดผ่านบญัชสีถานศกึษา 

 2) สถานศกึษาจะต้องจ่ายเงนิให้แก่นกัเรยีนทนุเสมอภาคภายใน 20 วนัทำาการ นบัตั้งแต่ระบบคดักรอง

ทนุเสมอภาค มกีารแจ้งสถานะการโอนเงนิ

 3) กรณทีี่สถานศกึษาต้องการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าได้รบัเงนิอดุหนนุจาก กสศ. หรอืแจ้งให้ผู้ปกครอง

มารบัเงนิสด สถานศกึษาสามารถพมิพ์หนงัสอืแจ้งผลการรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภาคได้ตามแบบ นร.08/

กสศ.08

 4) การจ่ายเงินให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคให้จ่ายส่วนของ ค่าครองชีพ แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตาม

จำานวนเงนิที่ระบไุว้ในระบบ



25 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

 5) ขั้นตอนการจ่ายเงิน สถานศึกษาจะต้องจ่ายเงินสด ให้ผู้ปกครองพร้อมถ่ายภาพและลงลายมือชื่อไว้

เป็นหลกัฐาน ซึ่งโรงเรยีนจะให้ลงนามในเอกสารตามแบบฟอร์มใบสำาคญัรบัเงนิ(นร.06/กสศ.06) พร้อมแนบสำาเนา

บัตรประชาชน หรือจะลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และแนบภาพถ่ายหน้าบัตรประชาชนผ่านระบบ 

แอปพลเิคชนักไ็ด้ ทั้งนี้ภาพถ่ายจะต้องประกอบด้วย 

(1) ผู้ปกครอง เป็นผู้รบัเงนิ

(2) ครูประจำาชั้น/ผู้แทนครู เป็นผู้บนัทกึข้อมูล

(3) นกัเรยีนทนุเสมอภาค เป็นพยาน

(4) ผู้อำานวยการโรงเรยีน หรอื รองผู้อำานวยการโรงเรยีน เป็นพยาน

 6) กรณีที่ ผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินสดได้ ให้สามารถมอบอำานาจให้ผู้ที่ท่านเห็นสมควรรับเงินสด

แทนได้ โดยลงนามมอบอำานาจตามรายละเอยีดในแบบ นร.08/กสศ.08

 7) กรณทีี่ ผูป้กครองไม่สามารถมอบอำานาจได้ ให้ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนตรวจสอบสาเหตแุละรบัรองข้อมลู

ผู้ปกครองที่เป็นปัจจบุนัและแก้ไขชื่อผู้ปกครองให้ถูกต้อง พร้อมรบัรองตามรายละเอยีดใน แบบ นร.08/กสศ.08

 8) เงนิที่ กสศ.จดัสรรให้สถานศกึษาเป็นเงนินอกงบประมาณ ประเภท “เงนิอดุหนนุ” ให้สถานศกึษาจดั

ทำาบัญชี หรือคุมบัญชีนอกงบประมาณตามระเบียบของสถานศึกษา หรือต้นสังกัดนั้นๆ โดยใบเสร็จรับเงินและ 

หลักฐานการเบิกจ่ายให้สถานศึกษาออกใบสำาคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินและเก็บตัวจริงไว้ที่สถานศึกษาไม่ต้อง 

ส่งกลบัมาที่ กสศ.

 9) กรณนีกัเรยีนไม่มตีวัตน มกีารย้ายออก ลาออก จบการศกึษา และไม่สามารถ มารบัเงนิอดุหนนุสำาหรบั

นกัเรยีนได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ให้คนืเงนิเฉพาะส่วนของนกัเรยีน โดยให้โอน เงนิคนื กสศ. แต่จะต้องคนื 

ไม่เกนิทกุวนัที่ 10 มถินุายน และ วนัที่ 10 พฤศจกิายน ของทกุปีการศกึษา (ซึ่งเป็นรอบของการปรบัสถานะการมี

ตวัตนในฐานข้อมูลระบบต้นสงักดั) 

5. ขั้นตอนการจดัทำาแบบแผนการใช้จ่ายเงนิ(ก.001)
   และแบบสรปุผลการใช้จ่ายเงนิ(ก.002)

 การจดัทำาแผนการใช้จ่ายเงนิ (ก.001) และแบบสรปุการใช้จ่ายเงนิ (ก.002) ให้สถานศกึษาดำาเนนิการดงันี้

 1) สถานศึกษาจัดทำาแผนการใช้จ่ายเงิน(ก.001) โดยเงินส่วนของสถานศึกษา สามารถนำาไปใช้จ่ายได้ 

2 รายการ ประกอบด้วย

  (1) ค่าอาหาร

   - อาหารเช้า สำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค ระดบัอนบุาล-ประถมศกึษา

   - อาหารเช้า หรอื อาหารกลางวนั สำาหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค ระดบัมัธยมศกึษา

  (2) ค่าจดักจิกรรมพฒันานกัเรยีนทนุเสมอภาค 
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 2) สถานศึกษานำาแผนการใช้จ่ายเงิน(ก.001) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับรองแผนการ

ใช้จ่ายเงนิของสถานศกึษา

 3) เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษารับรองแล้วให้สถานศึกษาดำาเนินการเป็นไปตามแผน หากมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ ให้ผู้อำานวยการโรงเรียนชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการ 

สถานศกึษาทราบด้วย

 4) เมื่อสถานศึกษาดำาเนินการตามกิจกรรมสิ้นสุดภาคเรียนแล้ว ให้ดำาเนินการสรุปผลการใช้จ่ายเงิน 

(ก.002) ให้เรยีบร้อย พร้อมอพัโหลดหน้ารายการสมดุบญัชทีี่มกีารเคลื่อนไหวล่าสดุลงระบบ

 5) เงนิส่วนของสถานศกึษา ต้องใช้จ่ายในภาคเรยีน หากกรณมีเีงนิคงเหลอืหรอืใช้เงนิไม่ทนัในภาคเรยีน

ให้รบีดำาเนนิการให้เสรจ็อย่างช้าภายในภาคเรยีนถดัไป หากเกนิระยะเวลาที่กำาหนด ให้สถานศกึษานำาเงนิส่วนของ

สถานศกึษาของภาคเรยีนที่ใช้ไม่ทนัเกนิ 2 ภาคเรยีน ส่งคนื กสศ. (ไม่รวมดอกเบี้ย)

 6) ดอกเบี้ยในบญัชธีนาคาร และผลกำาไรที่เกดิจากกจิกรรมพฒันานกัเรยีนทนุเสมอภาค ไม่ต้องนำาส่งคนื 

กสศ. ให้สถานศกึษานำาไปสมทบจดักจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนยากจนพเิศษได้ 
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ส่วนที่ 4
ปฏิทินการดำาเนินงาน

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  

ประจำาภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562
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ปฏทินิการดำาเนนิงาน
โครงการจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข 

(นกัเรยีนทนุเสมอภาค)  
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ-บทบาท

เปิดภาคเรยีน 
– 10 พ.ย.62

สังกัด สพฐ.
ระบบข้อมูลนกัเรยีนรายบคุคล(DMC) เปิดให้
แก้ไขปรบัปรงุข้อมูลนกัเรยีน ภาคเรยีนที่ 
2/2562 สามารถดำาเนนิการ เลอืกประเภท
ความด้อยโอกาส “ยากจน”(ปรบัปรงุฐาน
ข้อมูลได้ถงึวนัที่ 10 พ.ย.62)

สังกัด อปท.
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษาท้องถิ่น 
(SIS) เปิดให้ดำาเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุข้อมูล
นกัเรยีน ภาคเรยีนที่ 2/2562  
(ปรบัปรงุฐานข้อมูลได้ถงึวนัที่ 15 พ.ย.62)

สังกัด ตชด.
ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค ผ่าน
ระบบ bpp  ให้ดำาเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุ
ข้อมูลนกัเรยีน ภาคเรยีนที่ 2/2562

ครูประจำาชั้น 
เตรยีมปรบัปรงุข้อมูลและบนัทกึข้อมูลนกัเรยีน
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ผ่านระบบของแต่ละสงักดั เพื่อ
(1) การยนืยนัตวัตนนกัเรยีนยากจน-ยากจนพเิศษ
(2) เตรยีมข้อมูลสำาหรบัคดักรองนกัเรยีนยากจน ที่

ต้องการขอรบัทนุเพิ่มเตมิ

Admin หน่วยกำากับ
กำากบัตดิตามให้สถานศกึษาบนัทกึข้อมูลนกัเรยีน 
เพื่อเตรยีมเชื่อมข้อมูลจากฐานนกัเรยีนรายบคุคล
ของแต่ละสงักดั ไปยงัฐานข้อมูลระบบนกัเรยีนทนุ
เสมอภาค

6 พ.ย –
20 พ.ย.62

ระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาคของ
แต่ละสงักดั เปิดให้ดำาเนนิการ 
(1) แจ้งยกเลกิทนุเสมอภาคนกัเรยีนกลุ่ม

เดมิ (หากยกเลกิทนุเสมอภาค นกัเรยีน
จะไม่ได้รบัเงนิอดุหนนุ นร.ยากจน 
เฉพาะนกัเรยีน สงักดั สพฐ)

(2) แก้ไขช่องทางการรบัเงนิของนกัเรยีน
กลุ่มเดมิที่รบัทนุเสมอภาค  (สำาหรบั
สงักดั สพฐ.และ อปท.)

(3) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครอง

ครูประจำาชั้น 
ดำาเนนิการปรบัปรงุข้อมูลนกัเรยีน ผ่านระบบคดั
กรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค

10 – 20 พ.ย.62 กสศ. เตรยีมเชื่อมฐานข้อมูลนกัเรยีนภาค
เรยีนที่ 2/2562 (ข้อมูล ณ วนัที่ 10 พ.ย 62)

กสศ. เตรยีมดงึข้อมูลนกัเรยีนภาคเรยีนที่ 2/2562 
(ข้อมูล ณ วนัที่ 10 พ.ย 62) และเชื่อมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลนกัเรยีนรายบคุคลของแต่ละสงักดั 
ไปยงัฐาน นกัเรยีนทนุเสมอภาค เพื่อ
(1) การยนืยนัตวัตนนกัเรยีน
(2) เตรยีมข้อมูลสำาหรบัคดักรองนกัเรยีนทนุ 

เสมอภาค ที่ต้องการขอรบัทนุเพิ่มเตมิ

ช่วงเดอืน ธ.ค. 62 สพฐ. จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจน ให้
แก่เขตพื้นที่การศกึษา (เฉพาะนกัเรยีนใน
สงักดั สพฐ. เท่านั้น)

สพฐ. จดัสรรเงนิอดุหนนุปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีน
ยากจน โดยจะแจ้งบญัชจีดัสรรผ่านเขตพื้นที่การ
ศกึษา



29 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ-บทบาท

นักเรียนกลุ่มเดิมที่เคยได้รับเงินอุดหนุน จาก กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2562

2-13 ธ.ค.62 กสศ.จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอ
ภาค กลุ่มเดมิที่เคยได้รบัเงนิอดุหนนุจาก 
กสศ. ในภาคเรยีนที่ 1/2562 

กสศ. จดัสรรเงนิอดุหนนุให้นกัเรยีนทนุเสมอภาค
กลุ่มเดมิ ตามช่องทางที่ นร.ทนุเสมอภาคเคยได้รบั
เงนิอดุหนนุ

23 ธ.ค.62
เป็นต้นไป

เปิดระบบให้ สถานศกึษา หน่วยกำากบั 
ตดิตามสถานะการโอนเงนิ นกัเรยีนทนุเสมอ
กลุ่มเดมิที่เคยได้รบัเงนิอดุหนนุจาก กสศ.

Admin โรงเรียน และ หน่วยกำากับ  
ตดิตามสถานะการโอนเงนิ  ในรายการ
“รายงานหวัข้อ สถานะการโอนเงนิ”

23 ธ.ค. 62 -
22 ม.ค  63

ดำาเนนิการ บนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/
กสศ.06) ของนกัเรยีนกลุ่มเดมิเคยได้รบัเงนิ
อดุหนนุจาก กสศ. 
(ภายใน 20 วันทำาการหลังทราบสถานะ
การโอนเงินจากระบบ)

ครูประจำาชั้น
ดำาเนนิการแจ้งผลการรบัเงนิอดุหนนุไปยงัผู้
ปกครอง และบนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/กสศ.
06) เฉพาะนกัเรยีนที่ขอรบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา 

20 ธ.ค.62
เป็นต้นไป

จดัทำาแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของ
สถานศกึษา เพื่อจดัเป็นค่าอาหารเช้า หรอื 
กจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี 
ตามความเหมาะสม

Admin โรงเรียน  ดำาเนนิการดงันี้
จดัทำาแผนการใช้จ่ายเงนิในส่วนของสถานศกึษา 
(ก.001) เพื่อรอดำาเนนิการเข้าที่ประชมุ คกก. สถาน
ศกึษา พร้อมนกัเรยีนทนุเสมอภาคกลุ่มใหม่

นักเรียนกลุ่มเข้าใหม่/นักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเพิ่มเติม

1-20 ธ.ค.62 เปิดระบบคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาคของ
แต่ละสงักดั ให้สถานศกึษาคดักรองนกัเรยีน
ยากจน 
(เฉพาะ นร.เข้าใหม่ / นร. ที่ขอทุนเพิ่ม
กรณีสถานะครัวเรือนเปลี่ยนแปลง)

ครูประจำาชั้น ดำาเนนิการดงันี้
(1) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อคดักรองนกัเรยีนยากจน 

ตามแบบ นร.01/กสศ.01
(2) ให้เจ้าหน้าที่รัฐรบัรองข้อมูลสถานะครวัเรอืน

หน่วยกำากับ กำากบั ตดิตาม และสนบัสนนุ
สถานศกึษาในการคดักรองนกัเรยีนทนุ 
เสมอภาค

Admin โรงเรียน และ หน่วยกำากับ
ตดิตามการคดักรองนกัเรยีนทนุเสมอภาคผ่าน
ระบบ ในรายการ “ตดิตามข้อมูล หวัข้อ การคดั
กรองนกัเรยีนทนุเสมอภาค (แบบ นร. 01/กสศ.01)”

25-30 ธ.ค.62 กสศ. ตรวจสอบข้อมูล แบบ นร. 01 /กสศ.
01 และประกาศรายชื่อ นกัเรยีนทนุเสมอ
ภาคกลุ่มใหม่

Admin โรงเรียน และ หน่วยกำากับ  
ตรวจสอบรายชื่อนกัเรยีนทนุเสมอภาคที่ผ่านเกณฑ์ 
PMT ในรายการ “รายงาน หวัข้อ ประกาศรายชื่อ
นกัเรยีนยากจนพเิศษ”

1-20 ม.ค.63 เปิดระบบ ให้สถานศกึษา บนัทกึแบบรบัรอง
ผลการพจิารณาเพื่อรบัเงนิอดุหนนุ
(นร.05/กสศ.05) และแผนการใช้จ่ายเงนิ 
ในส่วนของสถานศกึษา (ก.001)

Admin โรงเรียน ดำาเนนิการดงันี้
(1) จดัประชมุ คกก.สถานศกึษา เพื่อรบัรองรายชื่อ

นกัเรยีนทนุเสมอภาคกลุ่มใหม่ที่ผ่านเกณฑ์ 
PMT /รบัรองแผนการใช้จ่ายเงนิในส่วนของ
สถานศกึษา 

(2) บนัทกึผลการรบัรองรายชื่อนกัเรยีน (นร.05/
กสศ.05) และแผนการใช้จ่ายเงนิของสถาน
ศกึษา (ก.001) เข้ามายงัระบบของแต่ละสงักดั
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ-บทบาท

เขตพื้นท ีกำากบั ตดิตาม และสนบัสนนุ
สถานศกึษาในการรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุ
เสมอภาคกลุ่มใหม่ ของ คกก.สถานศกึษา

Admin เขตพื้นที่  
ตดิตามการบนัทกึผลการรบัรองข้อมูลนกัเรยีนทนุ
เสมอภาคกลุ่มใหม่ ในรายการ “ตดิตามข้อมูล 
หวัข้อ ตรวจสอบการบนัทกึข้อมูล (นร.05)”

27 ม.ค. -
10 ก.พ. 63

กสศ. ตรวจสอบข้อมูลผลการรบัรองข้อมูล
นกัเรยีนทนุเสมอภาคจาก คกก.สถานศกึษา  
และจดัสรรเงนิอดุหนนุให้นกัเรยีนทนุเสมอ
ภาคกลุ่มใหม่

กสศ. ดำาเนนิการดงันี้
(1) ตรวจสอบรายชื่อและผลการรบัรองจาก คกก.

สถานศกึษา
(2) ตรวจสอบข้อมูล บญัช ีจำานวนเงนิ 
(3) จดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนทนุเสมอภาค

ตั้งแต่ 10 ก.พ. 63 
เป็นต้นไป 

เปิดระบบ ให้ สถานศกึษา หน่วยกำากบั 
ตดิตามสถานะการโอนเงนิ นกัเรยีนทนุเสมอ
ภาคกลุ่มใหม่

Admin โรงเรียน และ หน่วยกำากับ
ตดิตามสถานะการโอนเงนิ ในรายการ
“รายงานหวัข้อ สถานะการโอนเงนิ”

20 ก.พ. -
20 ม.ีค. 63

ดำาเนนิการ บนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/
กสศ.06)  นกัเรยีนทนุเสมอภาคกลุ่มใหม่ 
(ภายใน 20 วันทำาการหลังทราบสถานะ
การโอนเงินจากระบบของแต่ละสังกัด)

ครูประจำาชั้น 
ดำาเนนิการแจ้งผลการรบัเงนิอดุหนนุไปยงัผู้
ปกครอง (นร.08/กสศ.08) และบนัทกึใบสำาคญัรบั
เงนิ (นร.06/กสศ.06) เฉพาะนกัเรยีนที่ขอรบัเงนิสด
ผ่านสถานศกึษา

Admin โรงเรียน
ตดิตามการบนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/กสศ.06) 
ของครูประจำาชั้น

1 ธ.ค. 62  -
10 เม.ย  63

ดำาเนนิการบนัทกึการมาเรยีน
- นำ้าหนกัส่วนสูง ของนกัเรยีนทนุ 

เสมอภาค
ทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มเข้าใหม่

ครูประจำาชั้น 
บนัทกึการมาเรยีน
- นำ้าหนกัส่วนสูง ของนกัเรยีนทนุเสมอภาคใน

ระบบของแต่ละสงักดั 

Admin โรงเรียน
ตดิตามการบนัทกึการมาเรยีน
- นำ้าหนกัส่วนสูง ของนกัเรยีนทนุเสมอภาคของครู

ประจำาชั้น

10 ก.พ. -
10 เม.ย. 63

ดำาเนนิการบนัทกึสรปุการใช้จ่ายเงนิของ
สถานศกึษา (ก.002) ของนกัเรยีนทนุ 
เสมอภาค
ทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มเข้าใหม่

Admin โรงเรียน
(1) บนัทกึสรปุผลการใช้จ่ายเงนิในส่วนของสถาน

ศกึษา (ก.002)
(2) บนัทกึข้อมูลการโอนเงนิคนื ผ่านระบบของ

แต่ละสงักดั
โดยไม่ต้องส่งใบคนืเงนิไปที่ กสศ. รายการ 
“นักเรียนทุนเสมอภาค หัวข้อ การโอนเงินคืน 
กสศ.” สำาหรบัโรงเรยีนที่ไม่มกีารโอนเงนิคนื ให้กด
เลอืก “ไม่มีการโอนเงินคืน แล้วกดบันทึก 
เท่านั้น”
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ-บทบาท

1 ธ.ค. 62 -
10 เม.ย  63

หน่วยกำากบั กำากบั ตดิตามสถานศกึษาใน
การบนัทกึการมาเรยีน
- นำ้าหนกัส่วนสูง และ สรปุการใช้จ่ายเงนิ

ในส่วนของสถานศกึษา (ก.002)

บนัทกึสรปุผลการตดิตามและตรวจสอบ
สถานศกึษา เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสงักดั

Admin หน่วยกำากับ ดำาเนนิการดงันี้
(1) ตดิตามสถานศกึษาในการบนัทกึการมา

เรยีน-นำ้าหนกัส่วนสูง รายการ “ตดิตามข้อมูล 
หวัข้อ การมาเรยีน-นำ้าหนกัส่วนสูง

(2) บนัทกึสรปุผลการตดิตาม ผ่านระบบ รายการ 
“รายงานตดิตามตรวจสอบ หวัข้อ รายงานสรปุ
ตดิตามตรวจสอบ”

กรณีที่โรงเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูลประจำาปีการศึกษา 2561 และ ภาคเรียนที่ 1/2562

1 ธ.ค.62 -
10 เม.ย.63

การบนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ นร.06/กสศ.06 ครูประจำาชั้น
บนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/กสศ.06) นกัเรยีนที่
รบัเงนิสดผ่านสถานศกึษา

Admin โรงเรียน
ตดิตามการบนัทกึใบสำาคญัรบัเงนิ (นร.06/กสศ.06) 
ของครูประจำาชั้น

20 ธ.ค.62 -
10 เม.ย.63

ดำาเนนิการบนัทกึสรปุการใช้จ่ายเงนิของ
สถานศกึษา (ก.002) 

Admin โรงเรียน 
บนัทกึสรปุผลการใช้จ่ายเงนิในส่วนของสถานศกึษา 
(ก.002)



คู่มือการใช้งาน
ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
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 ในการคดักรองนกัเรยีนยากจนผ่านเวบ็แอปพลเิคชนั ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ 

 • สงักดั สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) cct.thaieduforall.org

 • สงักดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) dla.thaieduforall.org

 • สงักดั กองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  Bpp.thaieduforall.org

 โดยโปรแกรมใช้งานบนเวบ็แอปพลเิคชนัจะสามารถแสดงผลได้ดบีน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป 

ขั้นตอนการบนัทกึผลการสำารวจผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัมดีงัต่อไปนี้

การบนัทกึผลการสำารวจผ่านเวบ็แอปพลเิคชนั

กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัในคอมพวิเตอร์

 • ครูถอืกระดาษแบบคดักรอง (นร.01/กสศ.01) เพื่อไปคดักรองนกัเรยีนยากจน

 • นำามาบนัทกึเข้าสู่ระบบสารสนเทศผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัในคอมพวิเตอร์

 • แนบรูปสภาพบ้านของนกัเรยีนที่ถ่ายมาเข้าสู่ระบบ

 • ระบบจะปักหมดุตำาแหน่งที่ตั้งบ้านของนกัเรยีนใน Google Map จากข้อมูลที่อยู่จากต้นสงักดั

รูปที่ 1 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัในคอมพวิเตอร์
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การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)
 ครูผู้งานใช้แต่ละคนจะม ีUsername และ Password เป็นของตวัเอง โดยให้ทำาการกรอก Username และ 

Password ดงัรปูที่ 2 แต่หากคณุครทู่านใดไม่ม ีUsername และ Password ให้ทำาการแจ้ง Admin โรงเรยีนเพื่อทำาการ

เพิ่มผู้ใช้งาน หรอืครูจำา Password ตนเองไม่ได้ให้แจ้ง Admin โรงเรยีนเพื่อทำาการ Reset Password ให้ใหม่

หน้าเข้าสู่ระบบของสงักดั สพฐ.

หน้าเข้าสู่ระบบของสงักดั อปท.

หน้าเข้าสู่ระบบของสงักดั ตชด.

รูปที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 3 เมนูหน้าแรก

 หลงัจากเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนู 2 เมนู ได้แก่

 o คดักรองนกัเรยีนยากจน

 o เข้าเรยีนและนำ้าหนกัส่วนสูง

 ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลอืกใช้งานเมนู “คดักรองนกัเรยีนยากจน” ดงัรูปที่ 3



35 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

 เมื่อผูใ้ช้งานเลอืกเมน ู“คดักรองนกัเรยีนยากจน” แล้ว จะปรากฏหน้าจอในส่วนของคดักรองนกัเรยีนยากจน

โดยมเีมนูดงัต่อไปนี้ คอื 1) แก้ไขข้อมูล x/xxxx 2) ทะเบยีนนกัเรยีน 3) แบบฟอร์มนกัเรยีนยากจน 4) ตดิตามความ

ก้าวหน้า และ 5) รายงาน โดยแต่ละเมนูมหีน้าที่การทำางานดงัต่อไปนี้

1. เมนู แก้ไขข้อมูล x/xxxx
 

 จะเป็นเมนทูี่เปิดขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มเปิดระบบให้ทำาการคดักรอง นร.01/กสศ.01 เพื่อเป็นการปรบัแก้ไขข้อมลู

บางส่วน เช่น แจ้งสาเหตุการยกเลิกทุน เปลี่ยนช่องทางการชำาระเงิน โดยถ้าหากเปลี่ยนมาเป็นรับเงินผ่านบัญชี 

ผู้ปกครองต้องกรอกข้อมูลของบญัชธีนาคารด้วย และแก้ไขข้อมูลผู้ปกครอง ดงัรูปที่ 4

รูปที่ 4 เมนูแก้ไขข้อมูล 1/2562
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2. เมนู ทะเบยีนนกัเรยีน

 จะแสดงแถบเมนู 2 เมน ู1) สถติจิำานวนนกัเรยีนในภาคเรยีนนั้นได้แก่ นกัเรยีนทั้งหมดจากต้นสงักดั นกัเรยีน

ที่ได้รบัทนุ นกัเรยีนที่ต้องตรวจสอบแก้ไข และนกัเรยีนที่ยงัไม่เคยคดักรอง ดงัรูปที่ 5

รูปที่ 5 สถติจิ�านวนนกัเรยีน

 2) รายชื่อนกัเรยีนทั้งหมดจากต้นสงักดั เมื่อทำาการเลอืกชั้นและห้องเรยีนแล้ว ระบบจะแสดงเลขประจำาตวั

ประชาชนของนกัเรยีน ชื่อ-นามสกลุ ชั้น/ห้อง การรายงานนกัเรยีนยากจนผ่านระบบต้นสงักดั การได้รบัการจดัสรร

อดุหนนุ ดงัรูปที่ 6

รูปที่ 6 รายชื่อนกัเรยีนทั้งหมดจากต้นสงักดั
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3. เมนู แบบฟอร์มนกัเรยีนยากจน 

 ในส่วนของเมน ูแบบฟอร์มนกัเรยีนยากจนจะประกอบไปด้วยเมนยู่อย 2 เมน ูคอื 1) สมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุ 

2) คดักรองนกัเรยีนยากจน (นร.01/กสศ.01) 3) ใบสำาคญัรบัเงนิอดุหนนุ (นร.06/กสศ.06)

3.1 เมนู สมัครขอรับเงินอุดหนุน

 เป็นเมนูสำาหรับสมัครขอรับเงินอุดหนุนของนักเรียน โดยผู้ใช้งานต้องเข้ามาเลือกความต้องการในการ 

รบัทนุก่อน ว่าต้องการรบัทนุหรอืไม่ต้องการ และในเมนนูี้ยงัสามารถเพิ่มเดก็เข้ามาในระบบได้อกีด้วย (สำาหรบัสงักดั 

ตชด.) ดังรูปที่ 7 ซึ่งการเพิ่มนั้นจะสามารถทำาได้โดยการกรอกข้อมูลของนักเรียนที่ต้องการจะเพิ่มเข้ามา เช่น 

เลขบตัรประจำาตวัประชาชน คำานำาหน้า ชื่อ นามสกลุ วนั/เดอืน/ปีเกดิ ชั้นปี ห้อง ความต้องการในการรบัทนุหรอื

ไม่ ถ้าหากไม่ต้องการรบัทนุ จำาเป็นต้องกรอกสาเหตทุี่ไม่ต้องการรบัทนุด้วย

รูปที่ 7 การเพิ่มนกัเรยีนเข้ามาในระบบ
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 เมื่อนกัเรยีนถูกเพิ่มเข้ามาในระบบแล้ว จะมาแสดงอยู่ด้านล่าง ดงัรูปที่ 8 ซึ่งผู้ใช้กย็งัสามารถแก้ไขความ

ต้องการในการรบัทนุได้ว่าต้องการหรอืไม่ต้องการ

รูปที่ 8 เมนูสมคัรขอรบัเงนิอดุหนนุ

รูปที่ 9 การค้นหารายชื่อนกัเรยีน

 รูปที่ 10 การค้นหารายชื่อนกัเรยีน

 รูปที่ 11 การค้นหารายชื่อนกัเรยีน

3.2 เมนู คัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01/กสศ.01)

 ระบบจะมฟีังก์ชนั “การค้นหารายชื่อนกัเรยีน” ไว้ให้หากผู้ใช้ต้องการค้นหารายชื่อนกัเรยีน ผู้ใช้สามารถ

พมิพ์เลขบตัรประจำาตวัประชาชนนกัเรยีนในช่องค้นหาจากนั้นกด “Search” ดงัรูปที่ 9

 กรณีค้นหารายชื่อนักเรียน

 3.2.1 นกัเรยีนที่ยงัไม่เคยคดักรอง ระบบจะแสดงปุ่ม “บนัทกึ นร.01/กสศ.01” หลงัชื่อนกัเรยีนเพื่อให้ผู้ใช้

กดเข้าไปบนัทกึข้อมูล ปัจจบุนัระบบไม่แสดงปุ่ม

 3.2.2 นกัเรยีนที่เคยคดักรองแล้ว ระบบจะแสดงปุม่ “แก้ไข นร.01/กสศ.01” เพื่อให้ผูใ้ช้กดเข้าไปแก้ไขข้อมลู

นกัเรยีน ปุ่ม “นร.01/กสศ.01” เพื่อพมิพ์แบบ นร.01/กสศ.01 



39 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

 3.2.3 นกัเรยีนที่ได้ทนุแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ได้ทนุแล้ว” หลงัชื่อนกัเรยีน

 และเมื่อเข้าสูเ่มน ู“คดักรองนกัเรยีน (นร.01/กสศ.01)” ใหผู้้ใช้เลอืกระดบัชั้นและหอ้งที่ต้องการจะคดักรอง 

ดงัรูปที่ 13

 เมื่อเลอืกระดบัชั้นและห้องแล้วระบบจะแสดงปุ่มเมนู “บนัทกึ นร.01/กสศ.01” สำาหรบันกัเรยีนที่ยงัไม่เคย

คดักรองและนกัเรยีนยากจนพเิศษ ให้ผู้ใช้งานเลอืกบนัทกึข้อมูล ดงัรูปที่ 14 

 รูปที่ 12 การค้นหารายชื่อนกัเรยีน

รูปที่ 13 ค้นหารายชื่อนกัเรยีนขอรบัทนุ

รูปที่ 14 บนัทกึข้อมูล

 1) การบันทึกแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (นร.01/กสศ.01)

 หลังจากกดที่ปุ่ม “บันทึก นร.01/กสศ.01” ระบบจะแสดงแถบสถานะการบันทึกข้อมูลดังรูปที่ 15 ซึ่ง 

การบนัทกึข้อมูลแบบขอรบัทนุปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน (นร.01/กสศ.01) จะแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ส่วนดงันี้

 ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครวัเรอืน 

 รูปสภาพบ้าน

สถานะครวัเรอืน

ข้อมูลตำาแหน่งบ้าน

 รูปที่ 15 แถบสถานะการบนัทกึข้อมูล
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ปกครอง และรายได้ครวัเรอืน

 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบคุคล ประกอบด้วย ชื่อ นามสกลุ ชั้นเรยีนและเลขที่บตัรประจำาตวัประชาชน 

ของนกัเรยีนขึ้นมาอตัโนมตัจิากข้อมูลเดก็นกัเรยีนยากจนในระบบจดัเกบ็ข้อมูลนกัเรยีนรายบคุคล (DMC/SIS) และ

ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมูลเกี่ยวกบัผู้ปกครองได้ ดงัรูปที่ 16

 รูปที่ 16 ข้อมูลส่วนบคุคลของนกัเรยีนผู้ขอรบัทนุและข้อมูลผู้ปกครอง

 ผูใ้ช้บนัทกึข้อมลูจำานวนสมาชกิในครวัเรอืน และข้อมลูรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืน ซึ่งจะแสดงเป็นตาราง

ดงัรูปที่ 14 ซึ่งประกอบด้วยคอลมัน์ดงัต่อไปนี้

• จำานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) ให้ผู้ใช้ใส่จำานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด จากนั้น 

จะแสดงตารางตามจำานวนสมาชกิ

• ชื่อ-นามสกลุ ของนกัเรยีน ผู้ปกครองของนกัเรยีน และสมาชกิในครวัเรอืน 

• เลขบัตรประจำาตัวประชาชน/เลขบัตรที่ทางราชการออกให้ ของนักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน และ

สมาชกิในครวัเรอืน

• ความสมัพนัธ์กบันกัเรยีน กดเลอืกความสมัพนัธ์กบันกัเรยีนลงไป อาท ิมารดา บดิา ย่า ยาย เป็นต้น

• อาย ุสำาหรบักรอกอายขุองนกัเรยีนหรอืสมาชกิในครวัเรอืนที่มคีวามสมัพนัธ์กบันักเรยีน

• ความพกิารทางร่างกายและสตปิัญญา ถ้าบคุคลนั้นมคีวามพกิารเลอืก “ใช่” หรอืไม่มคีวามพกิารให้

เลอืก “ไม่ใช่”

• รายได้ต่อเดอืนของบคุคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบันกัเรยีน จะประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าจ้างเงนิ

เดอืน 2) รายได้จากการประกอบอาชพีทางการเกษตรหลงัหกัค่าใช้จ่าย 3) รายได้จากธรุกจิส่วนตวัหลงั

หักค่าใช้จ่าย 4) รายได้จากสวัสดิการจากรัฐ/เอกชน และ 5) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ซึ่งจะกรอกใน 

รปูแบบตวัเลข ถ้าไม่มรีายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ผูใ้ช้ไว้ในช่อง รายได้รวมเฉลี่ย

ต่อเดือน หากท่านกรอกไม่ครบถ้วนหรือรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ช่องดังกล่าวจะกลายเป็นสีแดงเพื่อ

แจ้งเตอืน
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รูปที่ 17 การบนัทกึข้อมูลรายได้สมาชกิในครวัเรอืน

 เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม เพื่อไปทำาส่วนถดัไป หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ระบบจะแจ้งเตอืนและไม่สามารถทำางานในขั้นตอนถดัไปได้

• รวมรายได้ครวัเรอืน / รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดอืน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำาการคำานวณ

อัตโนมัติหลังจากลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สำาหรับพิจารณารายได้ครัวเรือนของนักเรียนคนนี้ว่ามีความ

ยากจนหรอืไม่
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ส่วนที่ 2  สถานะครวัเรอืน

 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน เป็นข้อมูลแสดงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว 

ประกอบด้วย 1) ครัวเรือนมีภาวะพึ่งพิง 2) การอยู่อาศัย 3) สภาพที่อยู่อาศัย 4) เป็นเกษตกรที่มีที่ดินทำากิน 

(รวมเช่า) 5) แหล่งนำ้าดื่ม/ใช้ 6) แหล่งไฟฟ้าหลกั 7) ยานพาหนะในครอบครวั และ 8 ของใช้ในครวัเรอืน(ที่ใช้งานได้) 

ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็นตัวเลือกซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลตามความเป็นจริงและตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ 

ดงัรูปที่ 18

 ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องระบตุวัเลอืก (ติ๊กถูกหน้าข้อความ) หากไม่มขี้อมูลสถานะครวัเรอืนตรงกบัความเป็นจรงิ 

เมื่อผู้ใช้บนัทกึข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพื่อไปทำาส่วนถดัไป 

 รูปที่ 18 การบนัทกึข้อมูลสถานะครวัเรอืน
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลที่ตั้งของบ้าน

 สำาหรับการบันทึกพิกัดที่ตั้งของบ้านนักเรียน ระบบจะดึงที่อยู่บ้านนักเรียนมาให้อัตโนมัติตาม 

ฐานข้อมูล และถ้าที่อยู่มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิให้เลอืก เปลี่ยนที่อยู่และบนัทกึที่อยู่ใหม่ จากนั้นกด ดงึพกิดั

จากที่อยู่ระบบจะดงึพกิดัมาให้อตัโนมตั ดงัรูปที่ 19

รูปที่ 19 การบนัทกึพกิดัที่ตั้งของบ้านนกัเรยีน
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 สถานภาพครอบครัว ภายในบ้าน และการเดินทาง 

 ให้ผู้ใช้เลือกสถานภาพครอบครัว พร้อมกับแนบรูปถ่ายบ้านนักเรียนในแบบขอรับทุนโดยรูปภาพจะแบ่ง

ออกเป็น 2 รปูได้แก่ 1) รปูสภาพภายนอกบ้าน และ 2) รูปสภาพภายในบ้าน และหากกรณถ่ีายภาพบ้านไม่ได้เพราะ

บ้านอยูต่่างอำาเภอ/ต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ หรอืไม่ได้รบัอนญุาตให้ถ่ายภาพ ให้สามารถถ่ายภาพนกัเรยีนคูก่บัป้าย

โรงเรยีนได้ และบนัทกึข้อมูลการเดนิทางของนกัเรยีน ดงัรูปที่ 20

 รูปที่ 20 การบนัทกึข้อมูลสภาพบ้านและการเดนิทาง
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ส่วนที่ 4 การรบัรองข้อมูล

 ในส่วนของการรบัรองข้อมูล ให้ผู้ใช้ทำาการอพัโหลดรูปลายเซน็ ผู้ปกครอง/ตวัแทน ลายเซน็เจ้าหน้าที่ของ

รฐัผู้รบัรอง และ ลายเซน็ผู้อำานวยการสถานศกึษา ดงัรูปที่ 21

 รูปที่ 21 การรบัรองข้อมูล

 เมื่อทำาการบนัทกึข้อมลูเรยีบร้อยแล้วให้ผูใ้ช้ทำาการกด “บนัทกึ” เพื่อเป็นการบนัทกึข้อมลู จากนั้นจะมหีน้า

สรปุข้อมูลขึ้นมา เพื่อให้รบัรองข้อมลูว่าเป็นความจรงิหรอืไม่ โดยท่านสามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อดขู้อมลูที่บนัทกึไว้แล้ว 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นติ๊ก (1) “ขอรับรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นความจริง” ทกุครั้งเพื่อยนืยนั

ความถูกต้องว่าข้อมูลเป็นความจริงและถูกต้องครบถ้วน ก่อนกด (2) “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

ดงัรูปที่ 22
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 รูปที่ 22 การรบัรองข้อมูล

รูปที่ 23 หน้าแสดงการบนัทกึข้อมูลเสรจ็สิ้น

 จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย หากผู้ใช้ต้องการพิมพ์แบบ 

นร.01/กสศ.01 ให้กดที่ปุ่ม “ตกลง” ไม่ต้องการให้กดปุ่ม “ยกเลิก” ดงัรูปที่ 23

 เมื่อกด “ตกลง” โปรแกรมจะดาวน์โหลดไฟล์ นร.01/กสศ.01 (PDF) เข้าสู่เครื่องของผู้ใช้



47 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม (นร.01/กสศ.01)
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49 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

รูปที่ 24 เอกสารแบบนร.01/กสศ.01

3.3 ใบสำาคัญรับเงินอุดหนุน (นร.06/กสศ.06)

 เมื่อเข้าสู่เมนู “ใบสำาคัญรับเงิน นร.06/กสศ.06” ให้ผู้ใช้เลือกระดับชั้นและห้องเรียน เมื่อทำาการเลือก

เรยีบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนยากจน เพื่อให้ผู้ใช้ทำาการบนัทกึข้อมูล โดยให้ผู้ใช้กดที่ปุ่ม “บันทึก 

นร.06” เพื่อบนัทกึข้อมูล ดงัรูปที่ 25

 รูปที่ 25 หน้ารายชื่อเพื่อบนัทกึ นร.06/กสศ.06
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 หลังจากกด “บันทึก นร.06/กสศ.06” ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 

รวมถงึจำานวนเงนิที่จะได้รบั โดยให้ผูใ้ช้ทำาการอพัโหลดรูปภาพเข้าสูร่ะบบ 4 รปู ได้แก่1) รูปการรบัเงนิต้องประกอบ

ไปด้วย นกัเรยีน ผู้ปกครอง คณุครูและผู้อำานวยการโรงเรยีน 2) รูปบตัรประชาชนผู้ปกครอง 3) รูปเอกสารมอบ

อำานาจการรับเงินส่วนท้ายแบบฟอร์ม (กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินได้) และ 4) รูปลายเซ็นผู้ปกครอง 

ดงัรูปที่ 26

 รูปที่ 26 การบนัทกึข้อมูล นร.06/กสศ.06
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 กรณผีู้ปกครองของนกัเรยีนไม่สามารถมารบัเงนิสดได้ ให้ทำาการติ๊ก “ผู้รบัเงนิไม่ใช่ผู้ปกครอง” ระบบจะ

แสดงให้ผู้ใช้ทำาการอพัโหลดรูปภาพ เอกสารมอบอำานาจ นร.08/กสศ.08 ในส่วนท้ายของแบบฟอร์ม ดงัรูปที่ 27

 รูปที่ 27 การบนัทกึข้อมูล นร.06/กสศ.06 กรณผีู้รบัเงนิไม่ใช่ผู้ปกครอง

 เมื่อทำาการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำาการกด “บันทึก” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลใบสำาคัญรับเงิน

อดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ (นร.06/กสศ.6) ระบบจะแสดงแจ้งเตอืนว่า “บนัทกึเสรจ็เรยีบร้อย ท่านต้องการกลบั

ไปหน้ารายชื่อหรอืไม่” หากไม่มกีารเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทำาการกด “ตกลง” ระบบจะนำาผู้ใช้กลบัไปหน้ารายชื่อ

นกัเรยีนเพื่อทำาการบนัทกึข้อมูลนกัเรยีนคนต่อไป แต่หากต้องการกลบัไปแก้ไขข้อมูลให้กด “ยกเลกิ” 
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การแก้ไขข้อมูลและการเรียกดูเอกสารแนบ

 1) การแก้ไขข้อมูล

 ให้ผูใ้ช้เลอืกที่เมนู “ใบสำาคญัรบัเงนิอดุหนนุ” เลอืกชั้นห้องที่ต้องการแก้ไขข้อมลู และสามารถทำาการแก้ไข

ข้อมูลได้โดยการกดที่ปุ่ม “แก้ไข นร.06/กสศ.06” ดงัรูปที่ 28

 2) การเรียกดูเอกสารแนบ (นร.06/กสศ.06 , นร.08/กสศ.08)

 สำาหรบัการเรยีกดูเอกสารแนบนั้นในที่นี้ระบบจะแสดงเอกสารแนบ 1 ชดุ ได้แก่

 1) นร.06/กสศ.06 คอื ใบสำาคญัรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ 

 2) นร.08/กสศ.08 คอื แบบหนงัสอืแจ้งผลการรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข รายบคุคล

 โดยให้ผู้ใช้กดที่ปุ่ม “นร./กสศ.” ที่ต้องการ เพื่อทำาการ Download แบบ นร./กสศ. โดยไฟล์ PDF จะถูก 

Download ลงเครื่องคอมพวิเตอร์อตัโนมตัิ

 รูปที่ 28 การแก้ไขข้อมูล
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

 1) นร.06/กสศ.06 คอื ใบสำาคญัรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ 

 รูปที่ 29 นร.06/กสศ.06 ใบส�าคญัรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจน
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 2) นร.08/กสศ.08 คอื แบบหนงัสอืแจ้งผลการรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข รายบคุคล

รูปที่ 30 นร.08/กสศ.08 แบบหนงัสอืแจ้งผลการรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงื่อนไข รายบคุคล
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4. เมนู ตดิตามความก้าวหน้า

 ในเมนู ติดตามความก้าวหน้า จะแสดงรายงานความคืบหน้าการทำางานของโรงเรียน โดยระบบจะแจ้ง

จำานวนนกัเรยีนที่คดักรองแล้ว จากจำานวนนกัเรยีนที่หมดที่ต้องคดักรอง ร้อยละของความคบืหน้า และสถานะการ

คดักรองของนกัเรยีน ดงัรูปที่ 31

รูปที่ 31 ตดิตามความก้าวหน้า



56 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

5. เมนู รายงาน (สำาหรบั สงักดั สพฐ.)

 สำาหรบัเมนู รายงาน เป็นเมนูสำาหรบัประกาศผลการคดักรองนกัเรยีนยากจน โดยม ี1 เมนูย่อย ดงันี้

5.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนยากจน

 แสดงจำานวนนกัเรยีนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนในแต่ละช่วงชั้น และสามารถเลอืกผลการคดักรอง

สำาหรบัภาคเรยีนที่ผ่านมาได้ดงัรูปที่ 32 ในหมายเลข 1 ดาวน์โหลดรายชื่อนกัเรยีนได้จากหมายเลขที่ 2

รูปที่ 32 ประกาศผลนกัเรยีนยากจน
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 และเมื่อผู้ใช้กดที่ “ระดบัชั้น” จะสามารถเข้าไปดูรายชื่อนกัเรยีนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุพร้อมกบัจำานวนเงนิที่

จะได้รบัได้ดงัรูปที่ 33

รูปที่ 33 แสดงรายชื่อนกัเรยีนที่ผ่านเกณฑ์
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คู่มือการใช้งาน
ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต
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 ในกระบวนการคดักรองนักเรยีนยากจน ครูผู้ใช้งานสามารถใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ หรอืแท็บเล็ตเป็นเครื่อง

มือการสำารวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำางาน แอพพลิเคชันสามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการแบบ iOS 

และ Android คู่มอืการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็ในการสำารวจนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกัคอื (1) การตดิตั้ง

โปรแกรม และ (2) วธิกีารใช้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. การตดิตั้งโปรแกรม

 โปรแกรมใช้งานบนโทรศพัท์เคลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็บนระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android  

 ความต้องการขั้นตำ่าของระบบ

 iOS version 8.2 ขึ้นไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป

 Android minSdkVersion 14 หรอื KitKat 4.4 ขึ้นไป

 ถ้ามคีณุสมบตัติำ่ากว่านี้ให้ทำาการอพัเดทเวอร์ชั่นหรอืเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่มคีณุสมบตัทิี่เหมาะสมแทน

สำาหรบัสงักดั สพฐ.

• ระบบ iOS: ค้นหาแอพฯ “ทนุยากจน” หรอื “ปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน” หรอื “สพฐ” ที่ App Store

• ระบบ Android: ค้นหาแอพฯ “ทนุยากจน” หรอื “ปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน” หรอื “สพฐ” ที่ Play 

Store

รูปที่ 1 แอปพลเิคชนัปัจจยัพื้นฐานนกัเรยีนยากจน
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 สำาหรับสังกัด อปท. และ ตชด.

• ระบบ iOS: ค้นหาแอพฯ “คดักรองทนุเสมอภาค” ที่ App Store

• ระบบ Android: ค้นหาแอพฯ “คดักรองทนุเสมอภาค” ที่ Play Store

รูปที่ 2 แอปพลเิคชนัคดักรองทนุเสมอภาค

2. วธิกีารใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็ในการสำารวจ

 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูลผ่านแอพพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืหรอื แทบ็เลต็

• ครูนำาโทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ไปเพื่อไปคดักรองนกัเรยีนยากจนที่บ้าน

• บนัทกึข้อมูลผู้ปกครอง รายได้ และสถานะครวัเรอืนผ่านแอพพลเิคชนั

• ถ่ายรูปสภาพบ้านของนกัเรยีนแล้วอพัโหลด

• อปุกรณ์เคลื่อนที่ จะดงึค่าพกิดัจาก GPS อตัโนมตัิ

รูปที่ 3 กระบวนการคดักรองนกัเรยีนยากจนโดยบนัทกึข้อมูล
ผ่านแอพพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็



61 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน

• ระบบจะแจ้งเตอืนให้เปิดการใช้งานการระบตุำาแหน่ง (location)    ผูใ้ช้ควรตรวจสอบการเปิดใช้งาน

ทกุครั้งก่อนเริ่มต้นใช้งานระบบ

• เปิดการเชื่อมต่อสญัญาณ wififi      หรอื ข้อมูลมอืถอื  เมื่อกดบนัทกึข้อมลู ระบบจะบนัทกึข้อมลู

ลงเครื่องก่อน ผู้ใช้ต้องกด “อัปเดตข้อมูล” เท่านั้น ระบบถงึจะทำาการส่งข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูล

คำาอธิบายแถบเมนู

• หน้าหลัก 

 แสดงชื่อของผู้ทำาการคดักรองที่เข้าใช้งานระบบ

• นร.01

 สำาหรบัทำาการคดักรองนกัเรยีนยากจน

• นร.06

 สำาหรบัการทำาใบสำาคญัรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ

• เช็คชื่อ

 สำาหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสำาหรับทำาการบันทึก 

 เข้าเรยีน

• นำ้าหนักส่วนสูง

 สำาหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสำาหรับทำาการบันทึก 

 นำ้าหนกัส่วนสูง

• อัพเดทข้อมูล 

 สำาหรบัส่งและดงึข้อมูลจากฐานข้อมูล

• ออก 

 สำาหรบัออกจากระบบ

รูปที่ 4 แถบเมนูการท�างาน  (แถบเมนูของสงักดั สพฐ.)
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คำาอธิบายแถบเมนู

• หน้าหลัก 

 แสดงชื่อของผู้ทำาการคดักรองที่เข้าใช้งานระบบ

• แบบ กสศ.01

 สำาหรบัทำาการคดักรองนกัเรยีนยากจน

• แบบ กสศ.06

 สำาหรบัการทำาใบสำาคญัรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ

• เช็คชื่อ

 สำาหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสำาหรับทำาการบันทึก 

 เข้าเรยีน

• นำ้าหนักส่วนสูง

 สำาหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสำาหรับทำาการบันทึก 

 นำ้าหนกัส่วนสูง

• อัพเดทข้อมูล 

 สำาหรบัส่งและดงึข้อมูลจากฐานข้อมูล

• ล้างข้อมูล

 เมื่อต้องการที่จะล้างข้อมูลค้างเครื่องออกไปทั้งหมด

• ออก 

 สำาหรบัออกจากระบบ

รูปที่ 4 แถบเมนูการท�างาน  (แถบเมนูของสงักดั อปท.)
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คำาอธิบายแถบเมนู

• หน้าหลัก 

 แสดงชื่อของผู้ทำาการคดักรองที่เข้าใช้งานระบบ

• แบบ กสศ.01

 สำาหรบัทำาการคดักรองนกัเรยีนยากจน

• แบบ กสศ.06

 สำาหรบัการทำาใบสำาคญัรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ

• เช็คชื่อ

 สำาหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสำาหรับทำาการบันทึก 

 เข้าเรยีน

• นำ้าหนักส่วนสูง

 สำาหรับแสดงรายชื่อนักเรียนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกสำาหรับทำาการบันทึก 

 นำ้าหนกัส่วนสูง

• อัพเดทข้อมูล 

 สำาหรบัส่งและดงึข้อมูลจากฐานข้อมูล

• ล้างข้อมูล

 เมื่อต้องการที่จะล้างข้อมูลค้างเครื่องออกไปทั้งหมด

• ออก 

 สำาหรบัออกจากระบบ

รูปที่ 4 แถบเมนูการท�างาน  (แถบเมนูของสงักดั ตชด.)
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3. การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

 ครูผู้ใช้แต่ละคนจะม ีUsername และ Password เป็นของตวัเอง หากคณุครูท่านใดไม่ม ีUsername และ 

Password ให้ทำาการแจ้ง Admin โรงเรยีนเพื่อทำาการเพิ่มผู้ใช้งานได้ ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผูใ้ช้และรหสัผ่าน

ดงักล่าว หน้าจอการทำางานจะแสดงดงัรูปที่ 5

 เมื่อเข้าใช้ระบบครั้งแรก ผูใ้ช้งานสามารถเลอืกดงึข้อมลูเฉพาะห้องเรยีนที่ต้องการคดักรองได้ การดงึข้อมลู

ครั้งแรกต้องต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็เท่านั้น ดงัรูปที่ 7

รูปที่ 5 การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login)

รูปที่ 7 การดงึข้อมูลรายชื่อนกัเรยีน
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4. แบบขอรบัทนุทางการศกึษานกัเรยีนยากจน (แบบนร.01/กสศ.01)

 เลอืกเมน ู“นร.01/กสศ.01” เพื่อทำาแบบคดักรอง ผ่านแอพพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ กดเลอืก

ระดบัชั้นและห้อง ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนทั้งหมดในห้องที่เลอืกบนหน้าจอการทำางาน โดยรายชื่อจะแบ่งออก

เป็น 2 ส่วน คอื รายชื่อนกัเรยีนที่ “ยงัไม่ได้ขอทนุ” และ “ขอทนุแล้ว” เพื่อให้ผู้ใช้ทำาการเลอืกนกัเรยีน ดงัรูปที่ 8

 

 เมื่อเลือกรายชื่อนักเรียนที่จะทำาการคัดกรอง ระบบจะแสดงแถบสถานะการบันทึกข้อมูลดังรูปที่ 9 ซึ่ง 

การบนัทกึข้อมูลแบบขอรบัทนุการศกึษานกัเรยีนยากจน (นร. 01/กสศ.01) แบ่งเป็น 4 ส่วนดงันี้ 1) ข้อมูลผู้ปกครอง 

2) รายได้ครวัเรอืน 3) สถานะครวัเรอืน และ 4) ภาพถ่าย/พกิดั ดงัรูปที่ 9

รูปที่ 8 หน้าเลอืกระดบัชั้น

รูปที่ 9 แถบสถานะการบนัทกึข้อมูล
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ปกครอง

กดที่  บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล 

 ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ, นามสกุล ของนักเรียนขึ้นมาอัตโนมัติจากข้อมูล 

เดก็ยากจนจากต้นสงักดั และผู้ใช้สามารถระบขุ้อมูลเกี่ยวกบัผู้ปกครองได้ ดงัรูปที่ 10

รูปที่ 10 ข้อมูลส่วนบคุคลของนกัเรยีน
ผู้ขอรบัทนุและข้อมูลผู้ปกครอง

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม   เพื่อไปทำาส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูล 

ไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน
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ส่วนที่ 2  รายได้ครวัเรอืน

กดที่  บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

  ผู้ใช้บนัทกึจำานวนสมาชกิในครวัเรอืน และข้อมูลรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืน ซึ่งประกอบด้วย

 ๐ จำานวนสมาชกิในครวัเรอืน (รวมตวันกัเรยีน) ให้ผู้ใช้ใส่จำานวนสมาชกิในครวัเรอืนทั้งหมด 

 ๐ ชื่อ-นามสกลุ ของนกัเรยีน ผู้ปกครองของนกัเรยีน และสมาชกิในครวัเรอืน 

 ๐ เลขบตัรประจำาตวัประชาชน/เลขบตัรที่ทางราชการออกให้ ของนกัเรยีน ผูป้กครองของนกัเรยีน และ 

  สมาชกิในครวัเรอืน

 • ความสมัพนัธ์กบันกัเรยีน กดเลอืกความสมัพนัธ์กบันกัเรยีนลงไป อาท ิมารดา บดิา ย่า ยาย เป็นต้น

 • ความพกิารทางร่างกายหรอืสตปิัญญา ถ้าบคุคลนั้นมคีวามพกิารเลอืก “ใช่” หรอืไม่มคีวามพิการ 

  ให้เลอืก “ไม่ใช่”

 • อาย ุสำาหรบักรอกอายขุองนกัเรยีนหรอืสมาชกิในครวัเรอืนที่มคีวามสมัพนัธ์กบันักเรยีน

 • รายได้ของบคุคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบันกัเรยีน จะประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าจ้างเงนิเดอืน  

  2) รายได้จากการประกอบอาชพีทางการเกษตร 3) รายได้จากธรุกจิส่วนตวั 4) สวสัดกิารจากรัฐ/ 

  เอกชน และ 5) รายได้จากแหล่งอื่นๆ ถ้าไม่มรีายได้ในส่วนใดให้ใส่ 0 ระบบจะบวกรวมรายได้ให้ 

  ผู้ใช้ไว้ในช่อง รายได้รวม

 • รวมรายได้ครวัเรอืน / รายได้เฉลี่ยต่อคน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ระบบสารสนเทศจะทำาการคำานวณอตัโนมตั ิ

  หลงัจากลงข้อมูลเสรจ็ สำาหรบัพจิารณารายได้ครวัเรอืนของนกัเรยีนคนนี้ว่ามคีวามยากจนหรอืไม่

 ในหน้านี้เมื่อเข้ามาจะให้เราทำาการใส่จำานวนสมาชกิในในครวัเรอืน(รวมตวันกัเรยีน) ดงัรูปที่ 11 เมื่อทำาการ

ใส่จำานวนสมาชกิในครวัเรอืนเรยีบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม  เพื่อไปทำาส่วนถดัไป

รูปที่ 11 การบนัทกึข้อมูลรายได้สมาชกิในครวัเรอืน
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 เมื่อบนัทกึข้อมลูรายได้ของสมาชกิในครวัเรอืนคนที่ 1 เสรจ็แล้ว สามารถบนัทกึข้อมลูของคนถดัไปโดยการ

สมัผสัจอเลื่อนไปทางด้านขวา และย้อนดขู้อมลูของสมาชกิที่ทำาไปแล้วสามารถทำาได้เช่นกนั โดยการสมัผสัจอเลื่อน

ไปทางด้านซ้าย ดงัรูปที่ 12

รูปที่ 12 การบนัทกึข้อมูลรายได้สมาชกิในครวัเรอืน

  เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพื่อไปทำาส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูล 

ไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน
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ส่วนที่ 3  สถานะครวัเรอืน
กดที่  บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล

 ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน เป็นข้อมูลแสดงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว 

อาท ิการมภีาระพึ่งพงิ,ประเภทที่อยู่อาศยั, สภาพที่อยู่อาศยั, ยานพาหนะของครอบครอง การมทีี่ดนิทำากนิ และ 

ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งการกรอกข้อมูลจะเป็นตวัเลอืกซึ่งผู้ใช้สามารถเลอืกข้อมูลตามความเป็นจรงิ ดงัรูปที่ 13

รูปที่ 13 การบนัทกึข้อมูลสถานะครวัเรอืน

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพื่อไปทำาส่วนถัดไป หากกรอกข้อมูล 

ไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตอืนให้กลบัไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน
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ส่วนที่ 4  ภาพถ่าย
กดที่  บนแถบสถานะการบนัทกึข้อมูล ระบบจะแจ้งเตอืนให้เปิดเพื่อการใช้งาน GPS เสมอ

 • ระบบจะดึงค่าพิกัดอัตโนมัติจาก GPS ณ ตำาแหน่งที่ผู ้ใช้อยู ่และแสดงค่าละติจูด/ลองติจูด 

  บนหน้าจอโดยแอปพลเิคชนัจะแสดงที่อยู่บ้านนกัเรยีนจากต้นสงักดั ดงัรูปที่ 14 หมายเลข 1 และ 

  หากนักเรียนมีการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ (ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับที่บันทึกในระบบจากต้นสังกัด) ให้คุณคร ู

  ทำาการติ๊กที่ “เปลี่ยนที่อยู่ใหม่” หมายเลข 2 เพื่อบนัทกึข้อมูลที่อยู่ใหม่ลงไป ดงัรูปที่ 14

 สำาหรับข้อมูลพิกัดนั้น กรณีที่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไม่พบพิกัดหรือตรวจสอบพิกัดนานเกินไป ผู้ใช้

สามารถกดปุ่ม         ได้ โดยระบบจะแจ้งเตอืนว่า “ไม่พบพกิดัปัจจบุนั ต้องการบนัทกึข้อมูลโดยไม่มพีกิดั 

หรอืไม่” ให้ผู้ใช้กด ตกลง เพื่อไปทำาส่วนถดัไป แต่ควรใส่พกิดัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตวันกัเรยีนเพื่อการตดิตามดูแล

นกัเรยีนในอนาคต ดงัแสดงในรูปที่ 15

รูปที่ 14 ที่อยู่บ้านนกัเรยีน
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 รูปที่ 15 การบนัทกึข้อมูลพกิดั

• การบนัทกึรปูภาพ กดที่ปุม่ “คลงัภาพ” แล้วเลอืกไฟล์รปูภาพที่ต้องการอพัโหลด หรอื “ถ่ายภาพ” เพื่อ

ถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต และให้ผู้ใช้เลือกสถานภาพครอบครัว พร้อมกับแนบ

รูปถ่ายบ้านนกัเรยีนในแบบขอรบัทนุโดยรูปภาพจะแบ่งออกเป็น 2 รูปได้แก่ 1) รูปสภาพภายนอกบ้าน 

และ 2) รูปสภาพภายในบ้าน และหากกรณถี่ายภาพบ้านไม่ได้เพราะบ้านอยู่ต่างอำาเภอ/ต่างจงัหวดั/

ต่างประเทศ หรอืไม่ได้รบัอนญุาตใหถ่้ายภาพ ใหถ่้ายภาพนกัเรยีนคูก่บัป้ายโรงเรยีน และบนัทกึข้อมลู

การเดนิทางของนกัเรยีนดงัแสดงในรูปที่ 16

รูปที่ 16 การบนัทกึข้อมูลรูปสภาพบ้าน

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม  เพื่อไปทำาส่วนถดัไป
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รูปที่ 17 การแสดงรบัรองข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ

รูปที่ 18 การบนัทกึข้อมูลในขั้นตอนสดุท้าย

  เมื่อรบัรองว่าข้อมลูและภาพถ่ายเป็นจรงิ ระบบจะแสดงหน้าสรปุผลการกรอกข้อมลูทกุส่วน (แบบขอรบั

ทุนการศึกษานักเรียนยากจน) ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อตรวจ

สอบข้อมลูทั้งหมดได้ และให้ผูป้กครอง/ผูแ้ทน ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน และเจ้าหน้าที่ของรฐั รบัรองข้อมลูและภาพถ่าย 

โดยคลกิเลอืก รบัรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ และระบบจะปรากฎให้ลงลายมอืชื่อผู้รบัรองข้อมูล โดยใช้นิ้ว

มอืเซน็ต์ได้เลยจากนั้นผู้ใช้กดที่ “บนัทกึ” เพื่อทำาการบนัทกึข้อมูลทั้งหมด ดงัรูปที่ 18

 เมื่อกรอกข้อมูลเสรจ็ครบทั้ง 4 ส่วน ไอคอนสถานะการบนัทกึข้อมูลจะเป็นสเีขยีวทั้ง 4 ไอคอน จากนั้น 

ผู้ใช้ติ๊ก “รบัรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ” เพื่อยนืยนัข้อมูล ดงัรูปที่ 17
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 *หมายเหต ุถ้าผู้ใช้ไม่กด “รบัรองว่าข้อมูลและภาพถ่ายเป็นจรงิ” และทำาการ “บนัทกึ” ข้อมูล รายชื่อเดก็

จะไม่ถูกย้ายไปยงัฝั่ง “ขอทนุแล้ว”

 หลงัจากกด “บนัทกึ” ข้อมูลเสรจ็สิ้น ระบบจะดำาเนกิารส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลอตัโนมตั ิหากมกีารเชื่อม

ต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็อยู่ ดงัรูปที่ 19

รูปที่ 19 ส่งข้อมูลส�าเรจ็
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5. ใบสำาคญัรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ (นร.06/กสศ.06)

 เลอืกเมน ู“นร.06/กสศ.06” เพื่อทำาแบบคดักรอง ผ่านแอพพลเิคชนัในโทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ กดเลอืก

ระดบัชั้นและห้อง ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนทั้งหมดในห้องที่เลอืกบนหน้าจอการทำางาน โดยรายชื่อจะแบ่งออก

เป็น 2 ส่วน คอื รายชื่อนกัเรยีนที่ “ยงัไม่คดักรอง” และ “คดักรองแล้ว” เพื่อให้ผู้ใช้ทำาการเลอืกนกัเรยีน ดงัรูปที่ 25

 เมื่อผู้ใช้เลือกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อ – นามสกุล เลขบัตร

ประชาชนของผูป้กครองให้อตัโนมตั ิซึ่ฃผูช้้สามารถทำาการแก้ไขข้อมลูได้ และแสดงจำานวนเงนิอดุหนนุยากจนพเิศษ

ที่จะได้รับในภาคเรียนนั้นๆ โดยให้ผู้ใช้ทำาการอัพโหลดหรือถ่ายรูปการรับเงินของนักเรียนยากจนพิเศษที่

ประสงค์รับเป็นเงินสด จำานวน 2 รูป โดยรูปที่ 1 คอืรูปการรบัเงนิของนกัเรยีนโดยภายในรูปจะต้องประกอบไป

ด้วย นกัเรยีน ผู้ปกครองของนกัเรยีน คณุครูและผู้อำานวยการโรงเรยีน และรูปที่ 2 คือรูปบตัรประจำาตวัประชาชน

ของผู้ปกครองนกัเรยีน ดงัรูปที่ 26

รูปที่ 25 หน้าเลอืกระดบัชั้น

รูปที่ 26 การอพัโหลดรูปการรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ
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 จากนั้นให้ผู้ปกครองทำาการเซน็ชื่อในแอปพลเิคชนั โดยกดที่ “แก้ไขลายมอืชื่อ” ดงัรูปที่ 27

 จากนั้นระบบจะแสดงช่องให้ผูป้กครองทำาการเซน็ลายมอืชื่อ หากเซน็ลายมอืชื่อผดิหรอืไม่ถกูต้องสามารถ

ทำาการกดที่รูป “ถงัขยะสแีดง” เพื่อทำาการลบและเซน็ลายมอืชื่อใหม่อกีครั้ง เมื่อทำาการเซน็ลายมอืชื่อถูกต้องแล้ว

ให้ทำาการกด “บนัทกึ” ดงัรูปที่ 28

รูปที่ 27 การลายมอืชื่อผู้ปกครอง

รูปที่ 28 ลายมอืชื่อผู้ปกครอง



76 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

 กรณผีู้ปกครองของนกัเรยีนไม่สามารถมารบัเงนิสดได้ ให้ทำาการติ๊ก “ผู้รบัเงนิไม่ใช่ผู้ปกครอง” ระบบจะ

แสดงให้ผู้ใช้ทำาการอพัโหลดรูปภาพ เอกสารมอบอำานาจ นร.08/กสศ.08 ในส่วนท้ายของแบบฟอร์ม ดงัรูป 29

รูปที่ 29 กรณรีบัเงนิสดแทนผู้ปกครอง

 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำาการกดที่ “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ระบบจะดำาเนกิารส่งข้อมลูเข้าสูฐ่านข้อมลูอตัโนมตั ิหากมกีารเชื่อมต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็อยู ่และรายชื่อนกัเรยีน

ที่ทำาการบนัทกึข้อมูลเรยีบร้อยแล้วจะย้ายไปฝั่ง “คดักรองแล้ว”
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6. เชค็ชื่อ

 จะเป็นเมนูสำาหรับการเช็คชื่อนักเรียน สามารถเข้ามาเช็คชื่อได้ในทุกวันผ่านเมนูนี้ ดังรูปที่ 30 โดยจะ 

สามาระเชค็ได้ทั้งมา ขาด ลากจิ ลาป่วย หรอืมาสาย โดยแต่ละสถานะจะมสีญัลกัษณ์และสเีป็นของตวัเอง

7. นำ้าหนกั-ส่วนสูง

 เป็นเมนูสำาหรบับนัทกึนำ้าหนกัส่วนสูงของนกัเรยีน โดยจะต้องบนัทกึทั้งหมด 4 ครั้ง คอื ต้นเทอม ปลาย

เทอมของภาคเรยีนที่ 1 และต้นเทอม ปลายเทอมของภาคเรยีนที่ 2 ดงัรูปที่ 31 เมื่อกรอกทั้งนำ้าหนกั-ส่วนสูงแล้ว 

ระบบจะแสดงผล BMI ออกมาให้ผู้ใช้งานทราบด้วย

รูปที่ 30 เมนูเชค็ชื่อ

รูปที่ 31 เมนูน�้าหนกั-ส่วนสูง
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การทำางาน Offlfflline Mode

 การบนัทกึข้อมลูคดักรองนกัเรยีนยากจนผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็ สามารถทำางานในขณะที่ไม่มี

สญัญาณอนิเตอร์เนต็ได้ (Offlfflline Mode) โดยหลงัจากผู้ใช้ทำาการเข้าสู่ระบบและดงึข้อมูลรายชื่อนกัเรยีนเรยีบร้อย

แล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งานแบบ Offlfflline Mode โดยทำาการบนัทกึข้อมูลได้ปกตเิมื่อบนัทกึข้อมูลเสรจ็ ข้อมูลจะถูกเกบ็

ไว้ในอปุกรณ์เคลื่อนที่ก่อน เมื่อต้องการส่งข้อมลูใหท้ำาการเชื่อมต่อสญัญาณอนิเตอร์เนต็ใหเ้รยีบร้อยก่อน แล้วไปที่

เมนูหลกัในส่วนของการส่งข้อมูล ให้ทำาการกด “ส่งข้อมูล” หลงัจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ให้

สงัเกตที่สถานะบนหน้าจอแสดงผล ดงัรูปที่ 32

รูปที่ 32 การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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การค้นหารายชื่อนักเรียน

 ผู้ใช้สามารถค้นหารายชื่อนักเรียนได้โดยการกดที่เครื่องหมาย ด้านบนขวามือของแอปพลิเคชัน จากนั้น

พมิพ์ชื่อนกัเรยีนหรอืเลขบตัรประจำาตวัประชาชนเพื่อค้นหารายชื่อนกัเรยีน ดงัรูปที่ 33

รูปที่ 33 ค้นหารายชื่อนกัเรยีน
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คู่มือการดำาเนินงาน
คัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

สำาหรับ Admin โรงเรียน
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 ในการดำาเนินงานของ Admin โรงเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู ้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ 

cct.thaieduforall.org โดยโปรแกรมใช้งานบนเวบ็แอปพลเิคชนัจะสามารถแสดงผลได้ดบีน Google Chrome Version 

50 ขึ้นไป

 Admin โรงเรยีน หรอื ผู้ดูแลระบบของโรงเรยีน อาจจะเป็น Admin ที่ดูแลระบบสารสนเทศทางการศกึษา 

(DMC/SIS)ของโรงเรยีนนั้นๆ เช่น ครูคอมพวิเตอร์ หรอืครูที่มคีวามรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ 

เพื่อให้สามารถช่วยดูแลครูในโรงเรยีนให้ใช้งานระบบได้

 Admin โรงเรียนเข้าสู่ระบบด้วย Username ของ Admin ที่ได้รับอนุญาตจากเขตพื้นที่ ซึ่ง Username 

ดงักล่าวนำาหน้าด้วย school@.... โดยการทำางานของ Admin โรงเรยีนมกีารทำางานดงัต่อไปนี้

 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว Admin โรงเรียนสามารถเปลี่ยนบทบาทของตนเองเพื่อเป็นครูคัดกรองได้ เพื่อที่จะ

สามารถดำาเนนิการคดักรองนกัเรยีนในบทบาทของครูคดักรอง และสามารถเปลี่ยนกลบัมาเป็น Admin โรงเรยีนได้

ดงัเดมิ โดยการทำาแบบเดยีวกนั ดงัรูปที่ 1

การเปลี่ยนบทบาทของสังกัด สพฐ.
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การเปลีย่นบทบาทของสังกัด อปท.

การเปล่ียนบทบาทของสงักัด ตชด.

รูปที่ 1 การเปลี่ยนบทบาท
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1. เมนู จดัการข้อมูล

 1.1 ข้อมูลโรงเรียน

 สำาหรบัเมนู ข้อมูลโรงเรยีน จะแสดงข้อมูลต่างๆ ภายในโรงเรยีน อาท ิรหสัโรงเรยีน ขื่อโรงเรยีน เขตพื้นที่ 

ข้อมูลผู้อำานวยการโรงเรยีน ที่อยู่โรงเรยีน พกิดั เป็นต้น ดงัรูปที่ 2

 Admin โรงเรยีนสามารถดำาเนนิการแก้ไขข้อมลูโรงเรยีนได้เอง โดยการกดที่ “แก้ไข” และทำาการแก้ไขข้อมลู 

จากนั้นให้กด “บนัทกึ” เพื่อบนัทกึข้อมูล ดงัรูปที่ 3

รูปที่ 2 ข้อมูลโรงเรยีน

รูปที่ 3 การแก้ไขข้อมูลโรงเรยีน
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 1.2 ข้อมูลผู้ใช้

 การจดัการข้อมลูผู้ใช้โดย Admin โรงเรยีนทำาได้โดยเข้าไปที่แถบเมน ู“ข้อมลูผู้ใช้” ระบบจะแสดงข้อมลูครู

ภายในโรงเรยีน ได้แก่ ชื่อ นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ E-mail และ Username สำาหรบัเข้าระบบคดักรอง ดงัรูปที่ 4

รูปที่ 5 การเพิ่มผู้ใช้

รูปที่ 4 ข้อมูลผู้ใช้

 การจัดการข้อมูลผู้ใช้

 ในการจดัการข้อมูลผู้ใช้ Admin โรงเรยีนสามารถ เพิ่มผู้ใช้งาน แก้ไขข้อมูล การตั้งค่ารหสัผ่านใหม่ (Reset 

Password) และ ยกเลกิผู้ใช้งานได้

 1) การเพิ่มผู้ใช้

 หากต้องการเพิ่มผูใ้ช้งาน ให้ทำาการกดที่ปุ่ม “+เพิ่มผูใ้ช้” ที่ด้านขวามอืของหนา้จอ จากนั้นระบบจะแสดง

หน้าต่างให้กรอกข้อมูลส่วนตวัของครูที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ ดงัรูปที่ 5
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 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว่า “เพิ่มผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว” จากนั้นผู้ใช้กด 

“ตกลง” เป็นการเสรจ็สิ้นขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้ ดงัรูปที่ 6

รูปที่ 6 แจ้งเตอืนเพิ่มผู้ใช้เรยีบร้อยแล้ว

รูปที่ 7 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

 2) การแก้ไขข้อมูล 

 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้กดที่ปุ่ม  ด้านหลงัชื่อของผูใ้ช้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างให้

แก้ไขข้อมูลส่วนตวัของครู ดงัรูปที่ 7
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รูปที่ 8 แจ้งเตอืนแก้ไขข้อมูลผู้ใช้เรยีบร้อยแล้ว

รูปที่ 9 การตั้งค่ารหสัผ่านใหม่

รูปที่ 10 แจ้งเตอืนการส่ง Password ใหม่ไปให้ผู้ใช้งาน

 เมื่อแก้ไขข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว กด “บนัทกึ” ระบบจะแจ้งเตอืนว่า “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้เรยีบร้อยแล้ว” จากนั้น

ผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการเสรจ็สิ้นขั้นตอนในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ดงัรูปที่ 8

 3) การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset password) 

 กดที่ปุ่ม       ด้านหลงัชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่ารหสัผ่านใหม่ โดยผู้ใช้จะต้องมขี้อมูล e-mail ก่อนถงึจะ

สามารถ Reset Password ได้ โดย Password จะทำาการส่งไปยงั e-mail ของผู้ใช้ท่านนั้น ดงัรูปที่ 9

 ระบบจะแจ้งให้ยนืยนัการตั้งค่ารหสัผ่านใหม่ เมื่อกด “ตกลง” ระบบจะแจ้งวา่ “Password ใหม่ได้ส่งไปใน 

e-mail” จากนั้นผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการเสรจ็สิ้นขั้นตอนการ Reset password ดงัรูปที่ 10
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 4) การยกเลิกผู้ใช้ 

 กรณทีี่ผูใ้ช้ต้องการยกเลกิ User ที่ใช้งานสามารถทำาได้โดยการกดที่ปุม่        ด้านหลงัชื่อของผูใ้ช้ที่ต้องการ

ยกเลกิ โดยในการยกเลกิจะมสีาเหตใุห้ระบดุงันี้ 1)ย้าย 2)เกษยีณ 3)ลาออก และ 4)เสยีชวีติ ดงัรูปที่ 11

 เมื่อระบสุาเหตใุนการยกเลกิเรยีบร้อยแล้ว กด “บนัทกึ” ระบบจะแจ้งว่า “ยกเลกิผู้ใช้เรยีบร้อยแล้ว” จาก

นั้นผู้ใช้กด “ตกลง” เป็นการเสรจ็สิ้นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ดงัรูปที่ 12

 รูปที่ 11 การยกเลกิผู้ใช้

 รูปที่ 12

 1.3 กำาหนดวันเปิด-ปิด ภาคเรียน

 สำาหรับเมนู กำาหนดวันเปิด – ปิดภาคเรียน เป็นเมนูสำาหรับให้ Admin โรงเรียนบันทึกวันเปิด – ปิด 

ภาคเรยีนของโรงเรยีนตนเอง เพื่อใช้ในการคำานวนการเข้าเรยีนของโรงเรยีน เนื่องจากช่วงเวลาเปิด – ปิด ภาคเรยีน

ของแต่ละโรงเรยีนอาจจะไม่เหมอืนกนั และหากโรงเรยีนไหนที่ไม่ได้เข้ามากำาหนดเวลาเปิด – ปิค ภาคเรยีนระบบ

จะใช้วนัเปิด – ปิด ภาคเรยีนที่ทาง สพฐ. กำาหนดในการคำานวนการเข้าเรยีนของโรงเรยีน ดงัรูป 13
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รูปที่ 13 ก�าหนด เปิด – ปิด ภาคเรยีน

รูปที่ 14 เมนูเพิ่มนกัเรยีน

 1.4 เพิ่มนักเรียน (สำาหรับสังกัด ตชด.)

 จะเป็นเมนูสำาหรบัการเพิ่มนกัเรยีนเข้ามาในระบบ โดยการเพิ่มนั้นจะสามารถเพิ่มนกัเรยีนได้ทีละหลายๆ

คนด้วยการกรอกจำานวนตวัเลขเข้าไปในช่องระบจุำานวนนกัเรยีนที่ต้องการเพิ่มเข้ามาในระบบ จากนั้นระบบจะแสดง

ตารางซึ่งมแีถวตามจำานวนนกัเรยีนที่กรอกเข้ามา และข้อมลูที่ต้องกรอกลงไปจะประกอบไปด้วย เลขบตัรประจำาตวั

ประชาชน คำานำาหน้า ชื่อ-นามสกลุ ชั้นเรยีน ห้อง วนั/เดอืน/ปีเกดิ ความต้องการในการรบัทนุว่าต้องการหรอืไม่ 

ถ้าหากไม่ต้องการรบัทนุ จำาเป็นต้องระบเุหตผุลที่ไม่ขอรบัทนุด้วย ดงัรูปที่ 14
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2. เมนู ทะเบยีนนกัเรยีน

 จะแสดงแถบเมนู 2 เมนู 1) สถติจิำานวนนกัเรยีนในภาคเรยีนนั้นได้แก่ นกัเรยีนทั้งหมดจากระบบ DMC 

หรอืระบบอื่นๆ นกัเรยีนยากจนจากระบบ DMC หรอืระบบอื่นๆ นกัเรยีนที่ได้รบัทนุ นกัเรยีนที่ต้องตรวจสอบแก้ไข 

และนกัเรยีนที่ยงัไม่เคยคดักรอง ดงัรูปที่ 15

 2) รายชื่อนกัเรยีนทั้งหมดจากระบบ DMC หรอืระบบอื่นๆ เมื่อทำาการเลอืกชั้นและห้องเรยีนแล้ว ระบบจะ

แสดงเลขประจำาตวัประชาชนของนกัเรยีน ชื่อ-นามสกลุ ชั้น/ห้อง การรายงานนกัเรยีนยากจนผ่านระบบ DMC หรอื

ระบบอื่นๆ และ การได้รบัการจดัสรรอดุหนนุ ดงัรูปที่ 16

รูปที่ 15 สถติจิ�านวนนกัเรยีน

รูปที่ 16 รายชื่อนกัเรยีนทั้งหมดจากระบบ DMC
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3. เมนู แบบฟอร์ม

 3.1 แบบรับรองผลการพิจารณา (นร.05/กสศ.05) 

 แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษโดยคณะกรรมการพิจารณานักเรียน

เพื่อรบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจน (แบบ นร.05/กสศ.05) ในส่วนนี้ Admin โรงเรยีนจะเป็นผู้บนัทกึข้อมูล เมื่อเข้าสู่

เมนู ระบบจะแสดงแถบสถานะการบนัทกึช้อมูลดงัรูป 17 ซึ่งการบนัทกึข้อมูล นร.05/กสศ.05  แบ่งเป็น 5 ส่วนดงันี้

  1) ข้อมูลคณะกรรมการ

  2) รายชื่อนกัเรยีน

  3) บญัชธีนาคาร

  4) แบบ ก.001

  5) ลายเซน็คณะกรรมการ

รูปที่ 17 แถบสถานะการบนัทกึข้อมูล
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลคณะกรรมการ

 ข้อมูลคณะกรรมการจะประกอบไปด้วย ประธานคณะกรรมการ เลขานุการ (ผู้อำานวยการโรงเรียน) 

กรรมการคนที่ 1 (ตวัแทนผู้ปกครอง) กรรมการคนที่ 2 (ผู้นำาชมุชน/ท้องถิ่น) กรรมการคนที่ 3 (ตวัแทนครู) โดยคณะ

กรรมการแต่ละคนจะต้องกรอกข้อมลูดงันี้ ชื่อ นามสกลุ ตำาแหน่ง สงักดั เลขประจำาตวัประชาชน และเบอร์โทรศพัท์ 

ดงัรูป 18

รูปที่ 18 ข้อมูลคณะกรรมการ

 จากนั้นให้ทำาการกด “ถดัไป” เพื่อบนัทกึข้อมูลในส่วนต่อไป
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ส่วนที่ 2  รายชื่อนกัเรยีน

 ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนยากจนพิเศษทั้งหมด พร้อมทั้งผลการพิจารณาการให้ทุนนักเรียนยากจน

พเิศษ เหตผุลของการพจิารณา และรายละเอยีดช่องทางการรบัเงนิอดุหนนุของนกัเรยีน ดงัรูป 19

รูปที่ 19 รายชื่อนกัเรยีน

 จากนั้นให้ทำาการกด “ถดัไป” เพื่อบนัทกึข้อมูลในส่วนต่อไป
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ส่วนที่ 3  บญัชธีนาคาร

 ระบบจะให้ Admin โรงเรยีนบนัทกึข้อมูลบญัชธีนาคารของโรงเรยีน โดยมขี้อมูลที่ต้องบนัทกึ 2 ส่วน คอื 

ข้อมูลบญัช ีรร. ประกอบด้วย 1) ชื่อบญัช ี2) ธนาคาร 3) เลขที่บญัช ีและ 4) สาขา และ ข้อมูล ผู้มอีำานาจสั่งจ่าย

เงนิจากบญัช ีดงัรูปที่ 20

 จากนั้นให้ทำาการกด “ถดัไป” เพื่อบนัทกึข้อมูลในส่วนต่อไป

รูปที่ 21 บญัชธีนาคาร
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ส่วนที่ 4  แบบฟอร์ม ก.001 ของปีการศกึษา 2/2562

 แบบแผนการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษของปีการศกึษา 2/2562 เป็นแบบฟอร์มในการวางแผน

การใช้เงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษของส่วนที่โรงเรยีนจะได้รบัของการศกึษา 2/2562 เพื่อจดักจิกรรมต่าง ๆ  ให้

เกดิประโยชน์แก่นกัเรยีนยากจน โดยเมื่อให้ Admin โรงเรยีนเป็นผูด้ำาเนนิการบนัทกึข้อมลู ดงันี้ 1) เลขบญัชธีนาคาร 

2) ชื่อธนาคาร 3) กจิกรรมต่าง ๆ  ที่จะดำาเนนิการ โดย Admin ต้องทำาการเพิ่มข้อมลูในเวบ็ไซต์ได้เลย และ 4) แผนการ

ใช้เงนิ ดงัรูปที่ 22

 เมื่อบนัทกึข้อมูลเรยีบร้อยแล้วให้ทำาการกด “ถดัไป” เพื่อบนัทกึข้อมูลแบบ ก.001

รูปที่ 22 การบนัทกึแบบ ก.001
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ส่วนที่ 5  ลายเซน็คณะกรรมการ

 ระบบจะให้ Admin อพัโหลดรูปภาพ 2 รปูภาพ รปูที่ 1) ลายเซน็ของคณะกรรมการทั้ง 5 คน คอื (1) ประธาน

คณะกรรมการ (2) เลขานกุาร (ผู้อำานวยการโรงเรยีน) (3) กรรมการคนที่ 1 (ตวัแทนผู้ปกครอง) (4) กรรมการคนที่ 2 

(ผู้นำาชมุชน/ท้องถิ่น) และ (5) กรรมการคนที่ 3 (ตวัแทนครู) รูปที่ 2 รูปภาพการประชมุของคณะกรรมการ ดงัรูปที่ 

23

 เมื่อทำาการบนัทกึข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว ให้ทำาการกดปุ่ม “บนัทกึ” เพื่อทำาการบนัทกึข้อมูล เมื่อทำาการกด

บนัทกึระบบจะแสดงหน้าต่างข้อความ “บนัทกึเสรจ็เรยีบร้อย ต้องการปริ้น นร.05/กสศ.05 หรอืไม่” หากต้องการ

พมิพ์ นร.05/กสศ.05 ให้ทำาการกด “ตกลง” ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลงสู่เครื่องของผู้ใช้ หากไม่ต้องการพมิพ์ 

นร.05/กสศ.05 ให้กด “ยกเลกิ” ดงัรูปที่ 24

รูปที่ 23 ลายเซน็คณะกรรมการ

รูปที่ 24 การดาวน์โหลดไฟล์
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 3.2 พิมพ์แบบรับรองผลการพิจารณา นร.05/กสศ.05

 เป็นเมนูสำาหรับการพิมพ์แบบฟอร์ม นร.05/กสศ.05 ออกมา ในกรณีที่ระบบปิดให้ทำาแบบฟอร์ม นร.05/

กสศ.05 แล้ว ในเมนูการบนัทกึแบบฟอร์ม นร.05/กสศ.05 จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานหรอืพมิพ์แบบฟอร์มออกมา

ได้ ผู้ใช้งานจงึต้องมาพมิพ์แบบฟอร์ม นร.05/กสศ.05 ที่เมนูนี้ด้วยการคลกิที่ “กดเพื่อดาวน์โหลด” ดงัรูปที่ 25

 3.3 แบบฟอร์ม ก.001 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1

 เป็นแบบฟอร์ม ก.001 ของปีการศกึษา 1/2562 ในกรณทีี่ในบางโรงเรยีนยงัไม่ได้กรอกเข้ามาในภาคเรยีน

ที่ผ่านมา ทางระบบจะเปิดให้กรอกแบบฟอร์มนี้ย้อนหลงัได้ ดงัรูปที่ 26

พิมพ์ นร.05/กสศ.05 กดเพ่ือดาวน์โหลด

รูปที่ 25 เมนูพมิพ์แบบรบัรองผลการพจิารณา นร.05/กสศ.05

รูปที่ 26 เมนูแบบฟอร์ม ก.001 ปีการศกึษา 1/2562
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 3.4 แบบฟอร์ม ก.002 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 2

 เป็นเมนแูบบรายงานการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษของปีการศกึษา 2/2562 ซึ่งเป็นแบบฟอร์ม

ในการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนตามความเป็นจริงที่ทางโรงเรียนดำาเนินการ ซึ่งระบบจะ

ดงึข้อมูลจากแบบ ก.001 แผนการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพิเศษมาแสดง และให้ Admin โรงเรยีนบนัทกึ

รายจ่าย โดยให้บนัทกึรายการใช้จ่ายเงนิตามกจิกรรมต่างๆ และระบจุำานวนเงนิที่ใช้จ่าย ดงัรูป ที่ 27 และ 28

รูปที่ 27 เมนูแบบฟอร์ม ก.002 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 2
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รูปที่ 28 เมนูแบบฟอร์ม ก.002 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 2
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 3.5 แบบฟอร์ม ก.002 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1

 เป็นเมนูแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของปีการศึกษา 1/2562 สำาหรับบาง

โรงเรยีนที่ยงัไม่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาในภาคเรยีนก่อนหน้า ทางระบบได้มกีารเปิดให้สามารถบนัทกึย้อนหลงัได้ ดงั

รูปที่ 29 และ 30

รูปที่ 29 เมนูแบบฟอร์ม ก.002 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1

รูปที่ 30 เมนูแบบฟอร์ม ก.002 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1
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 3.6 การโอนเงินคืน กสศ.

 จะแสดงรายชื่อนกัเรยีนที่มคีวามจำาเป็นต้องโอนเงนิคนื กสศ.ด้วยเหตผุลต่างๆ เช่น จบการศกึษา ย้าย/ลา

ออก ไม่มตีวัตน พกัการเรยีน ขาดเรยีนนาน เสยีชวีติ หรอืเบกิจ่ายไม่ทนั โดยให้ระบจุำานวนเงนิที่คนืของนกัเรยีน

แต่ละคน พร้อมแนบรูปสลปิการโอนเงนิคนื ดงัรูปที่ 31

รูปที่ 31 รายชื่อนกัเรยีนที่โอนเงนิคนื กสศ.
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4. เมนู รายงาน

 สำาหรบัเมนู รายงาน เป็นเมนูสำาหรบัประกาศผลการคดักรองนกัเรยีนยากจน และสรปุรายงานการใช้จ่าย

เงนิอดุหนนุของแต่ละโรงเรยีน โดยมเีมนูย่อย คอื

 4.1 ประกาศผลนักเรียนยากจน (สำาหรับสังกัด สพฐ.)

 แสดงจำานวนนกัเรยีนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนในแต่ละช่วงชั้น และสามารถเลอืกผลการคดักรอง

สำาหรบัภาคเรยีนที่ผ่านมาได้ดงัรูปที่ 32 ในหมายเลข 1 ดาวน์โหลดรายชื่อนกัเรยีนได้จากหมายเลขที่ 2

 รูปที่ 32 ประกาศผลนกัเรยีนยากจน

2



102 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

 รูปที่ 33 แสดงรายชื่อนกัเรยีนที่ผ่านเกณฑ์

 และเมื่อผู้ใช้กดที่ “ระดบัชั้น” จะสามารถเข้าไปดูรายชื่อนกัเรยีนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุพร้อมกบัจำานวนเงนิที่

จะได้รบัได้ดงัรูปที่ 33



103 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

 4.2 แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษา 

(นร.09/กสศ.09)

 เป็นสรุปภาพรวมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษา โดยจะแสดงตั้งแต่จำานวน

นกัเรยีนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุ และยอดเงนิรวมทั้งหมดที่ได้รบั วธิกีารขอรบัเงนิอดุหนนุ เช่น รบัเงนิผ่านบญัชผีูป้กครอง 

รบัเงนิสดผ่านโรงเรยีน เป็นต้น และอื่นๆ ดงัรูปที่ 34

รูปที่ 34 สรปุการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษของสถานศกึษา



104 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

5. เมนู ตดิตามความก้าวหน้า

 5.1 ความก้าวหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน

 ในเมนู ติดตามความก้าวหน้า จะแสดงรายงานความคืบหน้าการทำางานของโรงเรียน (นร.01/กสศ.01, 

นร.06/กสศ.06) โดยระบบจะแจ้งจำานวนนกัเรยีนที่คดักรองแล้ว จากจำานวนนกัเรยีนทั้งหมดที่ต้องคดักรอง ร้อยละ

ของความคบืหน้า และสถานะการคดักรองของนกัเรยีน ดงัรูปที่ 35

 รูปที่ 35 เมนูตดิตามความก้าวหน้า



105 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

 5.2 ความก้าวหน้าการเข้าเรียน

 ระบบจะแสดงความคบืหน้าของการบนัทกึเข้าเรยีนของคณุครทูี่ปรกึษาแต่ละห้องเรยีน โดยมข้ีอมลูที่แสดง

ดงันี้ 1) บนัทกึล่าสดุโดยใคร 2) วนัที่บนัทกึล่าสดุ 3) จำานวนที่ทำาการบนัทกึ และ 4) คดิเป็นร้อยละเท่าไหร่ดงัรูปที่ 

36

 นอกจากนั้น Admin โรงเรยีนยงัสามารถกดที่ วนัล่าสดุ เพื่อเข้าไปดูรายละเอยีดของนกัเรยีนในห้องนั้นๆ 

ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเป็น File Excel หรอื PDF ได้ ดงัรูปที่ 37

รูปที่ 36 ความคบืหน้าการเข้าเรยีน

รูปที่ 37 แสดงสถติกิารบนัทกึเข้าเรยีน



106 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

 5.3 สถานะการโอนเงิน (กสศ.) 

 เป็นเมนสูถานะการโอนเงนิของ กสศ. ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งยอดเงนิในส่วนของนกัเรยีน และยอดเงนิ

ในส่วนของโรงเรียน โดยในตารางจะแสดงข้อมูลเลขบัตรประชาชนนักเรียน ชื่อ-นามสกุลนักเรียน วิธีการรับเงิน 

ชั้น/ห้อง ช่องทางการรบัเงนิว่ารบัเงนิสดที่โรงเรยีนหรอืรบัเงนิผ่านบญัชผีูป้กครอง พร้อมทั้งสถานะการโอนเงนิว่าได้

โอนไปแล้วหรือยัง จำานวนเงินที่โอน พร้อมทั้งสามารถพิมพ์เอกสารแบบแจ้งรับเงินอุดหนุน นร.08/กสศ.08 ได้อีก

ด้วย ดงัรูปที่ 38

รูปที่ 38 เมนูสถานะการโอนเงนิ กสศ. (หน้านกัเรยีน)



107 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

 ในส่วนของโรงเรยีนกเ็ช่นกนั จะมกีารบอกสถานะการโอนเงนิของแต่ละรอบที่ กสศ. ได้โอนไป เช่น สถานะ

การโอนเงนิงวด 1 ภาคเรยีนที่ 1/2562 (ได้ทนุต่อเนื่อง) สถานะการโอนเงนิงวด 2 ภาคเรยีนที่ 1/2562 (ปิด นร.05/

กสศ.05 รอบที่ 1) สถานะการโอนเงนิงวด 3 ภาคเรยีนที่ 1/2562 (ปิด นร.05/กสศ.05 รอบที่ 2) เป็นต้น นอกเหนอื

จากนั้นยงัสามารถดูสถานะการโอนเงนิของปีการศกึษา 2/2561 ย้อนหลงัได้อกีด้วย ดงัรูปที่ 39

รูปที่ 39 เมนูสถานะการโอนเงนิ กสศ. (หน้าโรงเรยีน)



ภาคผนวก
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

กับการดำาเนินงานโครงการ



109 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



110 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



111 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



112 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



113 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



114 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

แบบ นร./กสศ.06



115 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



116 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



117 คู่มือการดำาเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)


